
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 879/2021 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

1 

 

PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 879/2021 

AUTOR: Deputado Capitão Assumção 

EMENTA: Garante a livre manifestação religiosa em qualquer ambiente, 

no âmbito do Estado Espírito Santo, nos termos do art. 5º, inciso VI, da Constituição 

Federal. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 879/2021, de autoria do Exmo. Deputado 

Capitão Assumção, que tem por finalidade assegurar a livre manifestação religiosa 

em qualquer ambiente, no âmbito do Estado Espírito Santo, nos termos do art. 5º, 

inciso VI, da Constituição Federal, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica garantida a livre manifestação religiosa em qualquer ambiente, 
no âmbito do Estado Espírito Santo, nos termos do art. 5º, inciso VI, da 
Constituição Federal.  

Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se por livre manifestação 
religiosa pública e/ou privada a inviolabilidade da liberdade de consciência 
e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias.  

Art. 2º Qualquer ato de intolerância religiosa, assédio religioso ou 
congênere deverá ser punido de acordo com a legislação vigente.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 

Na Justificativa, o autor argumenta (fls. 03/04): 
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A presente proposição tem por finalidade garantir a livre manifestação 
religiosa em qualquer ambiente, no âmbito do Estado Espírito Santa, nos 
termos do art. 5º, inciso VI da Constituição Federal.  

Primeiramente, vale mencionar que, a Constituição Federal, em seu o art. 
5, inciso VI, consagra como direito fundamental a liberdade de religião, 
prescrevendo que o Brasil é um país laico. Com essa afirmação, consoante 
a vigente Constituição Federal, o Estado deve se preocupar em 
proporcionar a seus cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa, 
proscrevendo a intolerância e o fanatismo, haja vista que a liberdade 
religiosa foi expressamente assegurada, uma vez que esta liberdade faz 
parte do rol dos direitos fundamentais, sendo considerada como uma 
liberdade primária.  

Nesse mesmo sentido, está em vigor a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 
1989, alterada pela Lei nº 9.459, de 15 de maio de 1997, que considera 
crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões, com pena 
dosada de um a três anos de reclusão, além do pagamento de multa.  

A vista disso, qualquer discurso contra a intolerância religiosa ou assédio 
religioso que não tratar da importância da neutralidade religiosa em nosso 
País, é hipocrisia, pois, tanto a liberdade de opinião e a inviolabilidade de 
consciência são asseguradas por nossa Constituição, haja vista que o 
Estado é laico e, sobretudo, não deve estabelecer preferências ou se 
manifestar por meio de seus órgãos, muito menos, dar preferência a 
indivíduos e/ou privilegiar uma ou algumas religiões sobre as demais. 

A título de informação, de acordo com a pesquisa Datafolha, no Brasil, a 
informação publicada afirma que 50% (cinquenta por cento) dos brasileiros 
são católicos, 31% (trinta e um por cento), evangélicos, e 10% (dez por 
cento) não têm religião.  

Por fim, qualquer ordem que visa coibir o direito do cidadão de exercer 
livremente sua religião, em um ambiente de respeito às diversas crenças, 
religiões, ritos e símbolos sagrados, garantindo uma proteção efetiva 
externando de forma evidente para o cidadão de que o Estado brasileiro 
não será conivente com a violação de direitos humanos de nenhuma 
pessoa, pois a dignidade da pessoa humana é valor regente de nosso 
Estado Democrático e sua preservação é uma obrigação compartilhada por 
todo o Poder Público e por toda a sociedade. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 23/12/2021 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 07/02/2022. No que tange à publicação no Diário do Poder 

Legislativo, não há nos autos prova de sua realização, medida que não pode ser 

dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 

2.700/2009). 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 08, no qual admitiu a tramitação da 
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proposição; entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 11, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

Por fim, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

No exercício da competência legislativa concorrente, aos Estados e ao 

Distrito Federal incumbem editar normas específicas sobre as matérias referidas no 

art. 24 da Constituição da República, em conformidade com as normas gerais 

estabelecidas pela União, ou, quando esta permanece inerte, exercer a 
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competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades (art. 24 da 

CF/88). 

Quanto aos Municípios, a Constituição Federal fixa a competência desses 

entes para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF/1988).  

Por fim, a Constituição Federal ainda fixa a competência dos Estados e 

do Distrito Federal para legislar sobre todas as matérias cujas competências não 

tenham sido atribuídas aos demais entes federativos (art. 25, § 1º, da CF/1988), a 

qual é denominada de competência remanescente. 

Pois bem. 

In casu, a propositura em questão, como já ressaltado anteriormente, tem 

por finalidade assegurar a livre manifestação religiosa em qualquer ambiente, no 

âmbito do Estado Espírito Santo, nos termos do art. 5º, inciso VI, da Constituição 

Federal.  

O tema não se encontra dentre as matérias de competência legislativa 

privativa da União (art. 22 da CRFB/1988), tampouco dentre aquelas cuja 

competência legislativa é privativa dos municípios (art. 30, I da CRFB/1988). O 

assunto também não está relacionado no art. 24, que estabelece a competência 

legislativa concorrente entre União e Estados, cabendo à União a edição de normas 

gerais e aos Estados a competência suplementar. 

Logo, atuou o Estado no uso de sua competência remanescente ou 

residual, como preceitua o § 1º do art. 25 da Constituição Federal:  

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 
que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 
vedadas por esta Constituição. 
 

Assim, em face da capacidade de auto-organização e autogoverno 

outorgada pela Carta Magna aos Estados-membros (CF, art. 25, caput, e § 1º), é de 

se concluir que compete a esta Casa Legislativa, com a sanção do Governador do 
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Estado, dispor sobre a matéria em exame, nos termos do art. 55, caput, da 

Constituição Estadual, litteris: 

Art. 55.  Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do 
Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 
especialmente sobre: (grifou-se) 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis: 

Os Estados-membros organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 
que adotarem (CF, art. 25), submetendo-se, no entanto, quanto ao 
exercício dessa prerrogativa institucional (essencialmente limitada em sua 
extensão), aos condicionamentos normativos impostos pela Constituição 
Federal, pois é nesta que reside o núcleo de emanação (e de restrição) que 
informa e dá substância ao poder constituinte decorrente que a Lei 
Fundamental da República confere a essas unidades regionais da 
Federação. Doutrina. Precedentes

1
.  

 

Por tal razão, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do projeto em apreço, não 

havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de competência, 

conforme art. 25, parágrafo primeiro da CRFB/1988. 

Registra-se que, no âmbito federal, a União editou a Lei nº 9.459/1997, 

que altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716/1989, que define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor, e acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-lei nº 

2.848/1940, para incluir a discriminação de religião. Editou também a Lei nº 

13.976/2019, que altera a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), para fixar, em virtude de escusa de consciência, prestações alternativas à 

aplicação de provas e à frequência a aulas realizadas em dia de guarda religiosa. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

                                                 
1
 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - AMAZONAS - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Data do Julgamento: 

Julgamento: 14/02/1996 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data da publicação: DJ 08-08-2003 PP-00085. 
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Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 172. Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no 

funcionamento do outro sem estar amparado em regra constitucional, sob pena de 

violação do princípio da separação dos Poderes. 

Com fundamento em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.3 

Este é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: 

A CB, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e 
de autogoverno – art. 25, caput –, impõe a obrigatória observância de vários 
princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo. O legislador 
estadual não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do Executivo, 
dispondo sobre as matérias reservadas a essa iniciativa privativa. 
Precedentes.

4
 

 
 

Neste prisma, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 615, e a 

Constituição Estadual, em seu art. 63, parágrafo único6, as disposições normativas 

                                                 
2
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
3
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 
4
 STF. ADI 1.594, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 4-6-2008, Plenário, DJE de 22-8-2008. No mesmo sentido: ADI 291, 

Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-4-2010, Plenário, DJE de 10-9-2010; ADI 3.644, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 4-3-2009, Plenário, DJE de 12-6-2009. 
5
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do 
Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e 
transferência para a reserva.  
6
 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 

Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou 
aumento de sua remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 
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cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as 

matérias relacionadas a funcionamento e instituição de atribuições de órgãos do 

Poder Executivo devem estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela 

autoridade. 

Esse entendimento foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em 

decisão com força de repercussão geral, na qual foi reconhecida a iniciativa do 

parlamentar para iniciar projeto de lei em que se determinava a instalação de 

câmeras de monitoramento nas escolas municipais. Confira a ementa do acórdão, in 

verbis: 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de 
Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e 
cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. 
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. 
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei 
que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da 
sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico 
de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com 
reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário 
provido.

7
 

 

Nesse sentido, deve-se ressaltar que as hipóteses constitucionais de 

iniciativa privativa formam um rol taxativo. Configuram a exceção, devendo, 

portanto, serem interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a 

atividade legislativa das Assembleias. Essa é a posição pacificada do Supremo 

Tribunal Federal, verbis:  

A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume 
e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar 
limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve 
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca.

8
 

 
 

                                                                                                                                                        
III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 
IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de militares para a inatividade; 
V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
7
 STF. ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016. 
8
 STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 27.4.2001. 
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No caso em questão, cumpre-nos responder à seguinte indagação: o 

objeto do presente projeto de lei interfere na estrutura organizacional e 

administrativa de algum órgão ou Secretaria do Estado? Entende-se que a resposta 

seja negativa. Vale dizer, o objeto deste projeto em nada atinge o funcionamento e 

organização de Secretaria ou órgão do Governo, tampouco faz necessária a criação 

de um aparato administrativo para o cumprimento da determinação prevista no 

projeto, não havendo a previsão de nova atribuição ou criação de órgão novo. 

Após as reflexões supra, conclui-se que o projeto em apreço não contém 

vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre matéria 

que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, parágrafo 

único da Constituição Estadual). Portanto, apresentar-se-á plenamente possível que 

o Deputado Estadual proponente inicie o presente processo legislativo nos 

termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há falar em 

vício de inconstitucionalidade formal orgânica e em vício formal subjetivo. 

No tocante à espécie normativa adequada, a matéria não se amolda às 

hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único, da CE/1989. Assim, deve ser objeto 

de lei ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

Passa-se, então, à analise dos demais requisitos formais atinentes ao 

processo legislativo, em especial, o regime inicial de tramitação da matéria, o 

processo de votação a ser utilizado e o quorum para a sua aprovação. 

O regime inicial de tramitação é o ordinário _ já que até o momento não 

ocorreu quaisquer das hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em regime de 

urgência _ que no Plenário e nas Comissões, para votação, exige-se a presença da 

maioria absoluta dos membros, e, para aprovação, são necessários votos favoráveis 

da maioria dos membros presentes. 

O processo de votação, a princípio, é o simbólico, porquanto a 

proposição ora analisada não se enquadra entre aquelas em que o Regimento 
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Interno da Assembleia Legislativa reserva ao processo de votação nominal, não 

obstante a possibilidade de o Plenário, a requerimento de qualquer Deputado 

Estadual, decidir pela utilização da votação nominal (art. 202, II, do Regimento 

Interno). 

Portanto, verifica-se que, até o presente momento, não há 

inconstitucionalidade formal no Projeto de Lei em apreço. 

 

2.2. DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do 

ato normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

Não há falar, assim, em ofensa a quaisquer Princípios, Direitos e 

Garantias estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, tampouco à 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Quanto a esse aspecto, devemos observar que o Estado brasileiro é laico 

ou não-confessional, ou seja, aquele no qual não se tem uma religião oficial. É o 

que prevê o art. 19, inciso I, da Constituição Federal: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes 
o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público; 

 

Garantir a liberdade de crença e consciência no Brasil, é garantir a 

pluralidade de um país composto por povos das mais diversas origens, e, portanto, 
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com culturas, tradições, crenças, folclore e religiões diferentes. Segundo dados do 

Censo de 2010 do IBGE, a população brasileira é composta por nove crenças 

principais: budista; católica apostólica romana; espírita; evangélica; hinduísta; 

islâmica; judaica; sem religião; umbanda; e candomblé.  

O respeito à diversidade e às diferentes crenças é um direito fundamental 

no Brasil e um dos pilares de uma sociedade democrática.  

Nesse sentido, a proposição está em plena sintonia com o que 

estabelece a Constituição Federal, já que a liberdade religiosa é uma garantia 

constitucional:  

• A Constituição Federal, no art. 5º, VI, estipula ser inviolável a liberdade 

de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias.  

• O inciso VII do art. 5º, estipula que ninguém será privado de direitos por 

motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 

para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei.  

• O art. 19, inciso I, veda aos Estados, Municípios, à União e ao Distrito 

Federal o estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de 

dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 

público.  

• O art. 150, inciso VI, alínea b, veda à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto, 

salientando no parágrafo 4º do mesmo artigo que as vedações expressas no inciso 

VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, 

relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.  

• O art. 120 assevera que serão fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito 
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aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais, salientando no parágrafo 1º 

que o ensino religioso, de matéria facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

O Supremo Tribunal Federal assegura a liberdade de manifestação 

religiosa, desde que não haja violação aos direitos fundamentais dos indivíduos não 

praticantes da religião, dos ateus, bem como o local onde esse direito pode ser 

praticado. Observe, in verbis: 

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. PREGAÇÃO RELIGIOSA EM TRANSPORTE PÚBLICO, 
DURANTE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. 
INVIOLABILIDADE DA LIBERDADE RELIGIOSA. DIREITO 
FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
MANIFESTAÇÃO RELIGIOSA EM HORÁRIO E LOCAL INAPROPRIADOS. 
ABUSO DE DIREITO. PONDERAÇÃO COM OUTROS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. 1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública proposta 
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face de Supervia – 
Concessionária de Transporte Ferroviário S/A. Na petição inicial, o Parquet 
informa ter recebido notícia de reclamações de usuários do serviço de 
transporte por trem prestado pela empresa ré, dando conta de excessos de 
“pregadores evangélicos, que em voz alta e se utilizando de microfones e 
Instrumentos musicais prejudicam o sossego dos usuários do serviço de 
transporte da Supervia, além de obrigá-los, indiscriminadamente, a se 
submeter a doutrinas religiosas que nem sempre professam (...)” (vol. 1, fl. 
3). 2. O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente o 
pedido, para “condenar a empresa ré a providenciar a colocação de avisos 
em suas bilheterias e trens, comunicando ao público a proibição da 
realização de cultos religiosos, em qualquer forma de manifestação, em 
seus vagões, informando, inclusive, sobre a possibilidade de cessação 
coercitiva, pela autoridade competente, sob pena de multa diária ora fixada 
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)(...)”. 3. No Recurso Extraordinário, a 
empresa concessionária sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro ofendeu o art. 5º, inciso VI, da Constituição, “eis que a 
pretensão do Ministério Público de coibir as manifestações religiosas nos 
trens operados pela Recorrente, especialmente as pregações das religiões 
evangélicas, ofende o teor literal do disposto no art. 5º, inciso VI, segundo o 
qual a liberdade de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos”. 4. O Poder Público tem a obrigação 
constitucional de garantir a plena liberdade religiosa. Entretanto, em 
face de sua laicidade, não pode ser subserviente, ou mesmo conivente 
com qualquer dogma ou princípio religioso que possa colocar em 
risco sua própria laicidade ou a efetividade dos demais direitos 
fundamentais - entre eles, o princípio isonômico no tratamento de 
todas as crenças e de seus adeptos, bem como dos agnósticos e 
ateus. 5. Embora a Constituição Federal indubitavelmente consagre a 
inviolabilidade de liberdade de crença e de culto, esse direito 
fundamental admite limitações, levando-se em consideração os 
direitos fundamentais dos indivíduos não praticantes da religião, dos 
ateus, bem como o local onde esse direito pode ser praticado. 6. No 
caso concreto, a forma como o direito à liberdade religiosa está sendo 
exercido - dentro de vagões de trem, com o uso imoderado de 
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microfones, instrumentos musicais e som alto - não encontra guarida 
na jurisprudência desta CORTE, que não ampara o proselitismo 
religioso, que tem por objetivo a conversão de determinada pessoa 
para que adira a uma religião. 7. A pretexto de proteger a livre 
manifestação religiosa, a recorrente, na verdade, permite uma espécie 
de abuso de direito fundamental, ao defender que, em ambiente 
inapropriado (vagões de trem), as pessoas sejam forçosamente 
submetidas à pregação religiosa. 8. A Constituição, ao garantir, na 
forma da lei, a proteção aos “locais de culto”, certamente se referiu a 
espaços adequados para este fim - no âmbito do qual não se incluem 
os vagões de trem, no horário de funcionamento do serviço. 9. Agravo 
Interno a que se nega provimento.

9
 

 

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei em apreço está de acordo com 

as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo 

materialmente constitucional 

 

2.3. DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

Analisando o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais 

Superiores, não há obstáculo ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em epígrafe. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o presente momento, 

respeita as demais formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

2.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No que se refere à técnica legislativa, o Ato nº 964/2018, em seu art. 16, 

inciso III, determina a verificação do atendimento aos preceitos da Lei 

Complementar Federal nº 95/1998 e suas alterações. 

                                                 

9
 STF. ARE 1315221 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-166  DIVULG 19-08-2021  PUBLIC 20-08-2021. 
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No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/1998, 

porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; parte normativa, 

compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 

matéria regulada; e parte final, compreendendo as disposições pertinentes às 

medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às 

disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 

revogação, quando couber. 

Atendidas, ainda, as normas do art. 4º da LC nº 95/1998, pois a epígrafe 

foi grafada em caracteres maiúsculos, contém identificação numérica singular e está 

formada pelo título designativo da espécie normativa e pelo número respectivo e 

ano, e do art. 6º, porquanto o preâmbulo indica o órgão competente para a prática 

do ato. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro artigo do 

texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a matéria tratada não 

está disciplinada em outro diploma normativo, a proposição não contém matéria 

estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 

conexão, o âmbito de aplicação da lei está estabelecido de forma tão específica 

quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva, e o 

mesmo assunto não está sendo disciplinado por mais de uma lei.  

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, respeitando 

o art. 8º da LC 95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal, e o único parágrafo está representado pela expressão 

"parágrafo único" por extenso. 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, pois as 

disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, 
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para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu 

sentido comum e frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem 

direta, evitando-se preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se 

a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se 

preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os 

recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter 

estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III do art. 

11 da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, 

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a um único assunto ou 

princípio. 

No mais, opina-se favoravelmente às modificações sugeridas no estudo 

técnico elaborado pela Diretoria de Redação (fl. 11). 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 

nº. 879/2021, de autoria do Exmo. Deputado Capitão Assumção, nos termos da 

fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 15 de fevereiro de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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