
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 399/2021 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 1 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Lei n° 399/2021 

Autor: Deputado Marcos Mansur 

Ementa: Institui o Estatuto de Liberdade Religiosa no Estado do Espírito Santo na 

forma do inciso VI do art. 5º da Constituição Federal e dá outras providências. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 399/2021, de autoria do Deputado Estadual 

Marcos Mansur, que tem por finalidade instituir o Estatuto de Liberdade Religiosa no 

Estado do Espírito Santo na forma do inciso VI do art. 5º da Constituição Federal e 

dar outras providências.  

 

Em sua justificativa, o autor argumenta que a presente proposição visa 

normatizar o Direito Fundamental à Liberdade Religiosa, insculpido no Artigo 5º VI, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, constituído como um dos pilares do 

Estado Democrático de Direito e uma das dimensões do Princípio Constitucional da 

Liberdade. Menciona a ausência de regulamentação no ordenamento jurídico pátrio e 

regional acerca da matéria, mesmo sendo de elevadíssima importância. Afirma que a 

relevância desta proposição se eleva para a esfera social, cultural, política e até 

histórica, com a proteção de todas as religiões presentes em nosso estado, não 

sendo direcionado a uma matriz propriamente dita, mas a todas elas em conjunto, e 

para aqueles que não possuem religião, como dimensão da laicidade do Estado. 

 

A matéria foi protocolada no dia 05.08.2021 e lida no expediente da sessão 

ordinária do dia 09.08.2021. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria 

de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 20.08.2021. 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para a 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). 

 

Após, recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para efeito 

de análise da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o dispositivo do art. 41, inciso I, da 

Resolução 2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta Assembleia Legislativa), e 

eventual aprovação, nos termos do art. 276, I, do Regimento Interno. 

 

É o relatório.  

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

II – Fundamentação: 

 

2.1 - Constitucionalidade Formal 

 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de vício 

no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente.  

 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração da norma é da União, do Estado ou de Município. 

 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º e 25, tem-se que a autonomia 
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legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios.  

 

A propositura em questão objetiva instituir o Estatuto de Liberdade Religiosa 

no Estado do Espírito Santo na forma do inciso VI do art. 5º da Constituição Federal 

e dar outras providências. A matéria relaciona-se, portanto, à questão da liberdade 

religiosa.  

 

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.  

 

Verifica-se que a competência legislativa foi respeitada, pois não há qualquer 

vedação constitucional para que o Estado legisle sobre o tema. Logo, atuou o 

Estado no uso de sua competência legislativa remanescente ou residual, prevista no 

art. 25, § 1º, da Constituição Federal. 

 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa remanescente para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei 

n. 399/2021, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício 

de competência, conforme arts. 25, § 1º da CRFB/1988.  

 

Menciona-se que, no âmbito federal, a União editou a Lei n. 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 n. 

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.  
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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).  

 

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim como a Constituição Estadual, assegura a 

independência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em 

seus arts. 2º e 17. 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.4  

 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 61, e a CE/1989, em seu 

art. 63, parágrafo único, as disposições normativas cuja iniciativa é de competência 

privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas a 

funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas 

em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade.  

 

Inicialmente, cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

é no sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem matéria de 

exceção, não podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena de ocasionar um 

esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito dos entes federados. Tais 

hipóteses formam um rol taxativo. Configuram a exceção, devendo, portanto, ser 

interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a atividade legislativa das 

Assembleias. Essa é a posição pacificada do Supremo Tribunal Federal, verbis: 
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“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.” 

STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 

27.4.2001 (original sem grifos). 

 

Na maioria dos seus dispositivos, a proposição mostra-se formalmente 

constitucional no que diz respeito à legitimidade Parlamentar para deflagrar o 

procedimento legislativo, por não impor obrigação e função à administração direta, 

especialmente considerando que as obrigações contempladas no projeto de lei já 

existem e decorrem de lei federal, ou seja, o Poder Executivo já dispõe (ou deveria 

dispor) de estrutura para cumpri-las. 

 

Neste ponto, é pertinente trazer ainda algumas importantes jurisprudências do 

Supremo Tribunal Federal que tratam de questões relacionadas a iniciativa: 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRETENSÃO DE 

DETERMINAÇÃO À PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA O 

TRANSPORTE GRATUITO DE PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA MENTAL. IMPROVIMENTO AO RECURSO. I – Nos termos 

do art. 203, IV, da Constituição Federal, ‘a assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos (…) a habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; (...)’. O transporte dos deficientes físicos promove a sua 

integração à vida comunitária e o Colendo Supremo Tribunal Federal 

através de seu venerando Tribunal Pleno, julgando a ADI 3768/DF, na qual 

foi relatora a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, em julgamento de 

19/09/2007, conforme DJ de 20-10-2007, afastou a exigência de fonte de 

custeio quando se trata de transporte capaz de viabilizar a concretização da 

dignidade da pessoa humana e de seu bemestar. Fundamentando-se 

diretamente na Constituição Federal, o direito ao transporte gratuito de 

deficientes afasta a necessidade de fonte de custeio; (...) III – Os deficientes 
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físicos ‘não são em número suficiente para aniquilar os ganhos dos 

empresários’ e as empresas não têm um custo maior pelo fato de 

transportá-los (...); IV – Improvimento ao recurso.” 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento.AI 847845 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO. AG.REG. 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 

11/12/2012. Órgão Julgador: Primeira Turma. PUBLIC 08-02-2013 

 

Contudo, a fim de corrigir eventuais vícios de inconstitucionalidade por 

invasão de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, recomenda-se a 

supressão ou o ajuste de alguns dispositivos do Projeto de Lei, a saber:  

 

• Arts. 21 e 22: ajustar a redação nos termos recomendados na conclusão 

deste parecer, tendo em vista há menção a dispositivos suprimidos;  

 

• Art. 35, inciso II: suprimir o termo “conforme regulamentação própria do 

Poder Executivo”;  

 

• Art. 37: por estabelecer nova atribuição a órgão do Poder Executivo, esta 

matéria é de iniciativa privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 63, 

parágrafo único, III da CE/1989;  

 

• Art. 45 e seus parágrafos: ao criar banco de dados de monitoramento das 

ações de todos os órgãos envolvidos e estabelecer a elaboração de relatório anual 

sistematizando estas informações, é evidente que a proposição institui novas 

atribuições e cria obrigações para os órgãos da Administração Pública, vale dizer, do 

Poder Executivo. Por isso, a iniciativa da matéria seria de competência privativa do 

Chefe do Executivo, nos termos do art. 63, parágrafo único, III e VI da CE/1989. 

 

• Arts. 48 a 52: recomenda-se a supressão destes dispositivos, pois a criação 

de um prêmio, suas regras e a respectiva comissão de julgamento que ficará a cargo 

e sob responsabilidade de outro Poder configura vício de iniciativa e afronta ao 

princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 63, parágrafo único, III da 
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CE/1989. O próprio ato de determinar que o Poder Executivo regulamentará tais 

dispositivos já evidencia a sua inconstitucionalidade formal. 

 

• Art. 81: o ato de determinar que o Poder Executivo regulamentará a lei e de 

assinalar prazo para tal, evidencia inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa;  

 

Em relação à criação de cadastros ou bancos de dados (art. 45), menciona-

se, por exemplo, o Projeto de Lei n 160/2015, de autoria do Deputado Estadual 

Sergio Majeski, que versava sobre a criação de cadastro com informações sobre as 

pessoas com deficiência no Estado. Transformada no Autógrafo de Lei n. 107/2016, 

a proposição recebeu veto total do Poder Executivo através da Mensagem de Veto 

n. 364/2016, que também foi mantido pelo Plenário da ALES, por invasão de 

iniciativa privativa do Governador do Estado.  

 

Em relação ao art. 53 e seus parágrafos, como a Conferência Estadual de 

Promoção da Liberdade Religiosa será criada pelo próprio Poder Legislativo, não há 

que se falar em vício de iniciativa. A proposição não especifica, contudo, a 

composição ou a atribuição do mencionado Conselho Estadual de Promoção da 

Liberdade Religiosa. Ressalta-se que este conselho deve ser criado dentro do 

âmbito do próprio Poder Legislativo, com vistas a evitar eventuais vícios de iniciativa. 

 

Após os ajustes acima recomendados, conclui-se que o Projeto de Lei n. 

399/2021 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, 

apresentarse-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 que se falar 

em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, observa-se 

que o Projeto de Lei nº 399/2021 objetiva a criação do Estatuto da Liberdade 

Religiosa do ES, não pretendendo emendar a Constituição Estadual, nem se 

amoldando às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da CE/1989, que traz 

as hipóteses reservadas à lei complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de lei 

ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto.  

 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo legislativos, 

tem-se:  

 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 148 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução n. 2.700/2009), podendo ser solicitado o 

requerimento de urgência, nos termos do art. 221, observado o 

disposto no art. 223 do Regimento Interno da ALES.  

 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 194 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução n. 2.700/2009), as 

deliberações deverão ser tomadas por maioria simples dos membros 

da Casa, desde que presente a maioria absoluta dos Deputados. 

 

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em 

princípio, o simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos 

do art. 202, II do RI.  

 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição, desde 

que adotadas as emendas aqui recomendadas, que estão detalhadas na conclusão 

deste parecer. 

 

2.2.Constitucionalidade Material  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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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.  

 

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, 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, 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. 
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• O art. 150, VI, "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 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. 

 

Em relação aos arts. 69 e 70 da proposição, para evitar vícios materiais por 

afronta ao princípio da razoabilidade, recomenda-se alterar a sua redação para 

suprimir a possibilidade de suspensão, por até 90 (noventa) dias da 

licença/autorização de funcionamento da instituição em caso de reincidência, já que 

estamos falando em instituições de ensino. Não é razoável, e soa bastante 

desproporcional, suspender o funcionamento de uma escola, prejudicando toda a 

coletividade de alunos que ali estão matriculados, que ficariam sem aulas regulares 

por 90 (noventa) dias.  

 

No mais, não há que se falar 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.  

 

Como se trata de matéria atinente à instituição de Estatuto de Liberdade 

Religiosa no Estado do Espírito Santo, não ocorre violação a Direitos Humanos 

previstos nas Constituições Federal ou Estadual – ao contrário, busca-se a 

efetivação de tais direitos.  
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No tocante à vigência da lei, o art. 83 estabelece que a lei entra em vigor após 

decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial, garantindo que não sejam 

atingidas situações pretéritas.  

 

Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei n. 399/2021 está de acordo com as 

regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo 

materialmente constitucional. 

 

2.3.Juridicidade e Legalidade  

 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é jurídica, 

ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com a 

Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 

 

Quanto à juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de Lei está em 

sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais Superiores. 

 

Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há oposição 

na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que impeça, 

material ou formalmente, a proposta de ser aprovada.  

 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o momento, respeita as demais 

formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

 

Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, ao 

contrário, atende a todos os preceitos.  

 

2.4.Técnica Legislativa  
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Analisemos se a proposição atende ao que estabelece a Lei Complementar n. 

95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação 

das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e 

estabelece normas para a consolidação dos atos normativos.  

 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar nº 

95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte 

preliminar, parte normativa e parte final. 

 

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 norma 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 norma.  

 

Cumpridas as regras do art. 10, pois no texto da proposição, a unidade básica 

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

ordinal. 

 

Respeitadas também as regras do art. 11, I, pois as disposições normativas 

foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, sendo que para obtenção de 

ordem lógica, restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a um único 

assunto ou princípio, e expressaram-se por meio dos parágrafos os aspectos 

complementares à norma enunciada no caput do artigo (art. 11, III).  

 

A vigência da lei está indicada de maneira expressa, com previsão de que 

entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial, 

atendendo o que determina o art. 8º, caput, da Lei Complementar Federal nº 

95/1998.  
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Assim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, observa-se o atendimento às 

regras previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação dos 

atos normativos. 

 

São estas as considerações pertinentes para a proposição em análise.  
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PARECER Nº                    /2022 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE e 

BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei n. 399/2021, de autoria do Exmo. 

Deputado Estadual Marcos Mansur, com a adoção das seguintes emendas: 

 

Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 399/2021:  

 

- Ficam suprimidos os arts. 37, 45, 48, 49, 50, 51, 52 e 81 do Projeto de Lei n. 

399/2021, renumerando-se os artigos seguintes 

 

Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n° 399/2021:  

 

- Os arts. 21, 22 e o inciso II do art. 35 do Projeto de Lei n. 399/2021 

passam a ter a seguinte redação: 

 

Artigo 21 – Quando os alunos comprovarem ser membros de organização 

religiosa, através de declaração dos seus líderes, é assegurado o direito, 

mediante prévio e motivado requerimento, de ausentar-se das aulas e 

provas nos dias de guarda das respectivas confissões religiosas aos alunos 

do ensino público ou privado que as professam, ressalvadas as condições 

de normal aproveitamento escolar, conforme e em sintonia com o 

assegurado no art. 7º-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, inserido pela Lei nº 13.796, de 3 de 

janeiro de 2019.  

Parágrafo único. As provas de avaliação dos alunos cujas datas coincidirem 

com dias dedicados à guarda religiosa pelas respectivas organizações 

religiosas deverão ser prestadas em segunda chamada, ou em nova 

chamada após o horário destinado a guarda religiosa ou em dia em que se 

não levante a mesma objeção. 

 

Artigo 22 - Em caso de concurso público do Estado do Espírito Santo se a 

data de prestação de provas ou avaliação de títulos dos candidatos coincidir 
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com o dia de guarda religiosa pelas respectivas organizações religiosas, 

deverão ser tomadas as medidas necessárias para que a prova ou a 

avaliação sejam prestadas em segunda chamada ou em nova chamada 

após o horário destinado à guarda religiosa ou em dia em que se não 

levante a mesma objeção, quando os candidatos comprovarem ser 

membros de organização religiosa, através de declaração dos seus líderes 

no inciso II do art. 19.  

 

Art. 35 – (...)  

(...)  

II – realizará campanhas de conscientização, sobre o respeito a todas as 

expressões religiosas, bem como campanhas de promoção, proteção e 

defesa do direito de liberdade religiosa para todos e em todos os lugares; 

(...) 

 

Emenda n° 3 ao Projeto de Lei n° 399/2021:  

 

- Os arts. 69 e 70 do Projeto de Lei n. 399/2021 passam a ter a seguinte 

redação:  

 

Artigo 69 – Incutir em alunos, valendo-se da posição de superioridade 

hierárquica de professor, convicções religiosas e ideológicas que violem a 

liberdade religiosa.  

(...)  

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa administrativa 

anteriormente cominada.  

 

Artigo 70 – Escarnecer de aluno e de seu familiar em razão de crença, 

valendo-se da posição de superioridade hierárquica de professor.  

(...)  

II – em caso de reincidência, a aplicação em dobro da multa administrativa 

anteriormente cominada. 
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Plenário Rui Barbosa, em         de                     de 2022. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

_______________________________________ RELATOR 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 
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