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Dispõe sobre a afixação, em órgãos públicos do Estado do
Ceará, de placas e/ou cartazes informativos com conteúdo
contra a cristofobia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º – Os órgãos públicos da Administração Direta e Indireta do Estado do Ceará afixarão em locais
públicos do Estado do Ceará, placas e/ou cartazes informativos com conteúdo contra a cristofobia.

Art. 2º – As placas e/ou cartazes que trata esta lei veiculará a seguinte informação: “NÃO À
CRISTOFOBIA” acompanhada da mensagem: “É proibida a prática de atos discriminatórios e de
ridicularização contra pessoas em razão da sua fé em Jesus Cristo”.

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

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposta tem por escopo estabelecer que os órgãos públicos da Administração Direta e
Indireta do Estado do Ceará afixarão em locais públicos do Estado do Ceará, placas e/ou cartazes
informativos com conteúdo informativo contra a cristofobia.

A palavra cristofobia tem estado presente nas discussões políticas, nas diversas mídias sociais e também
nos espaços públicos. Como consequência, a fé dos cristãos acaba sendo alvo de piadas, sátiras e
menosprezo pelos mais diversos meios, o que pode configurar a prática da cristofobia.

Vale destacar que constitui dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação, nos termos do art. 3º, inc. IV, da Constituição Federal.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.
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PROJETO DE LEI Nº 348/2021

AUTORIA DO PROJETO: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO, EM ÓRGÃOS PÚBLICOS
DO ESTADO DO CEARÁ, DE PLACAS E/OU CARTAZES
INFORMATIVOS COM CONTEÚDO CONTRA A CRISTOFOBIA.

        

Submete-se à apreciação da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com o escopo
de análise e emissão de parecer técnico quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
regimentalidade, o Projeto de Lei cujo número, autoria e ementa constam em epígrafe.

A presente proposição, em seus artigos, assim dispõe:

Art. 1º – Os órgãos públicos da Administração Direta e Indireta do Estado do Ceará afixarão
em locais públicos do Estado do Ceará, placas e/ou cartazes informativos com conteúdo
contra a cristofobia.

Art. 2º – As placas e/ou cartazes que trata esta lei veiculará a seguinte informação: “NÃO À
CRISTOFOBIA” acompanhada da mensagem: “É proibida a prática de atos discriminatórios
e de ridicularização contra pessoas em razão da sua fé em Jesus Cristo”.

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

Em sua justificativa e exposição de motivos, o Parlamentar/Autor da Proposição argumentou que:

A presente proposta tem por escopo estabelecer que os órgãos públicos da Administração
Direta e Indireta do Estado do Ceará afixarão em locais públicos do Estado do Ceará, placas
e/ou cartazes informativos com conteúdo informativo contra a cristofobia.

A palavra cristofobia tem estado presente nas discussões políticas, nas   diversas mídias
sociais e também nos espaços públicos. Como consequência, a fé dos cristãos acaba sendo
alvo de piadas, sátiras e menosprezo pelos mais diversos meios, o que pode configurar a
prática da cristofobia.
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Vale destacar que constitui dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação, nos termos do art. 3º, inc. IV, da Constituição
Federal.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em

razão da importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a
aprovação da presente propositura.

Encaminhada referida proposição legislativa em pauta à consultoria técnica, cabe a esta Procuradoria
especializada manifestar-se quanto à constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei, atentando-se para
o seu cabimento à luz do arcabouço formado pelas Constituições Federal e Estadual, com observância nos
entendimentos jurisprudenciais consolidados pelos nossos egrégios tribunais.

É o relatório. .Opina-se

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma por base, exclusivamente, os
elementos que constam até a presente data nos autos do Projeto de Lei nº 348/2021 e que incumbe a esta
Procuradoria prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a
conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito desta Casa Legislativa, nem analisar aspectos
econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Numa primeira consideração, acerca da inconstitucionalidade formal, é importante destacar que esta é
verificada 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.

Portanto, iniciamos verificando, a uma, se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União,
do Estado ou de Município, para, em seguida, averiguarmos, a duas, a iniciativa legislativa em torno da
proposição.

No que concerne a , os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leiscompetência legislativa
que adotarem, e, nessas circunstâncias, o Estado do Ceará exerce, em seu território, as competências que,
explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal (CF/88, art. 25,  e §caput
1º), :ipsis litteris

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.

Em relação ao tema objeto da presente proposição – que, em síntese, dispõe que os órgãos públicos da
Administração Direta e Indireta do Estado do Ceará afixarão em locais públicos do Estado do Ceará,
placas e/ou cartazes informativos com conteúdo contra a cristofobia – dessume-se, do enunciado da lei
maior, que   compete aos entes federativos legislar zelar pela guarda da Constituição e combater os

, o que, , demonstra que a propositura se reveste das condiçõesfatores de marginalização à primeira vista
de constitucionalidade. Nesse sentido, cite-se:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - , das leis e das instituições democráticas e conservar ozelar pela guarda da Constituição
patrimônio público;

X -  as causas da pobreza e , promovendo acombater os fatores de marginalização
integração social dos setores desfavorecidos; (grifo inexistente no original)
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Desse modo, pode-se conjecturar, , que o teor dos artigos da presente proposituraà primeira vista
implementa o zelo pela guarda de dispositivos constitucionais, combatendo eventual marginalização em
decorrência de religião.

A Constituição Federal consagra como direito fundamental a liberdade de religião, prescrevendo que o
Brasil é um país laico. Ou seja, 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. Deve existir uma divisão muito acentuada entre o Estado e a Igreja (religiões em geral), não
podendo existir nenhuma religião oficial, devendo, porém, o Estado prestar proteção e garantia ao livre
exercício de todas as religiões.

Para a análise do tema é conveniente que se traga à colação os dispositivos constitucionais a ele relativo.
Vejamos:

(i) 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;

(ii) o inciso VII afirma ser assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;

(iii) o inciso VII do artigo 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;

(iv) 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;

(v) 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;

(vi) 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;

(vii) o art. 213 dispõe que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser
dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem
finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação e assegurem a destinação de
seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de
encerramento de suas atividades. Salientando ainda no parágrafo 1º que os recursos de que trata este
artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para
os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede
pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir
prioritariamente na expansão de sua rede na localidade;

(viii) o art. 226, parágrafo 3º, assevera que o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

Sucede que , leigo, neutro, secular (por oposição asendo o Brasil um país ser um Estado laico
eclesiástico), é bem verdade que o presente projeto de lei confere tratamento não isonômico aos cristãos,
na medida em que intenta promover proteção direcionada tão somente aos que professam sua fé em

, colocando-os numa  e excluindo desse amparo aqueles que não seJesus Cristo situação de privilégio
consideram cristãos.
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A despeito da importância destinada a matéria, a propositura conduz o Poder Público a um
posicionamento de favoritismo a determinada crença frente às demais, quando, na verdade, segundo o
texto constitucional, deve assegurar a inviolabilidade e a liberdade de consciência e de crença de modo
geral, e não apenas para os cristãos.

Desta feita, estamos diante, de evidente situação de , ficando evidenteinconstitucionalidade material
que a incursão do Estado do Ceará no terreno da temática retratada na presente proposição constitui
afronta ao texto constitucional.

É bem verdade que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo.

CF/88. Art. 5º. (...)

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado;     

Especificamente, quanto ao direito à informação, sabe-se que a manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição.

CF/88.

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição.

O Direito da coletividade à informação toma uma enorme relevância num Estado Democrático de Direito,
pois, embora seja certo que  (art. 3º“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), visa muito mais do que dotar a Lei de
coercibilidade, sua característica inerente, mas acaba por possibilitar, em última instância, o
conhecimento e posterior exercício dos mais relevantes Direitos Fundamentais.

Tanto é assim que, em oportunidades pretéritas, esta Procuradoria, instada a se manifestar em projetos de
lei versando acerca de afixação de placas e cartazes, opinou pela regular tramitação de proposituras dessa
jaez, o que não pode ocorre, , como supra salientado, em decorrência do teor da matériain casu
evidenciada na propositura, que configura .inconstitucionalidade material

Por conseguinte,  para que o Parlamentar apresente proposição sobre o assunto em relevo, nohá óbice
exercício de sua competência, para deflagrar o processo legislativo, constituindo a temática retratada na
presente  propositura matéria que contraria dispositivos constitucionais.

A proposta legislativa em comento, apesar de bem intencionada quanto ao respeito à liberdade religiosa,
acaba violando frontalmente o princípio fundamental do  que, mais do que umpluralismo político
princípio e direito de estatura constitucional, trata-se de verdadeiro  da República Federativafundamento
do Brasil.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 1°, III:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:

(...)

V – o ; (grifo inexistente no original)pluralismo político
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O pluralismo político decorre do princípio democrático, que impõe a opção por uma sociedade
 O pluralismoplural na qual a diversidade e as liberdades devem ser amplamente respeitadas.

político consagra o respeito à diferença, à tolerância, à consideração da pessoa humana como única e
distinta, resultado das suas características peculiares.

Tal princípio não deve ser confundido com pluripartidarismo – sistema que permite a criação de inúmeros
partidos. Em verdade, sua abrangência é muito maior, significando um direito fundamental à diferença
em todos os âmbitos e expressões da convivência humana. Tanto nas escolhas de natureza política,
quanto nas de caráter religioso, econômico, social e cultural. Liga-se, não custa repetir, à idéia de
tolerância, significando que ninguém pode ser vítima de discriminações, de discursos de ódio ou de
perseguições pelo simples fato de ser diferente. Sobre o tema, necessário observar:

O caráter pluralista da sociedade se traduz no  ,  (CF, art. 1.º), pluralismo social político
 (CF, art. 17),  (CF, art. 19),  (CF, art. 170),  e partidário religioso econômico de ideias de

 (CF, art. 206, III),  (CF, arts. 215 e 216) e instituições de ensino cultural dos meios de
 (CF, art. 220). Este fundamento é concretizado, ainda, por meio doinformação

reconhecimento e proteção das diversas liberdades, dentre elas, a de opinião, a
filosófico-religiosa, a intelectual, artística, científica, a de comunicação, a de orientação
sexual, a profissional, a de informação, a de reunião e a de associação (CF, art. 5.º, IV, VI,
IX, X, XIII, XIV, XVI e XVII)” (NOVELINO, MARCELO. . 6ª Ed.Direito Constitucional
São Paulo, Método, 2012, pgs. 385-386).” (grifo inexistente no original)

Muito embora a Constituição brasileira, assim como tantas outras, utilize a expressão pluralismo
agregando-lhe o adjetivo político, o que, à primeira vista, poderia sugerir a ideia de que esse princípio se
refere apenas às preferências políticas e/ou ideológicas da sociedade, a sua abrangência é muito maior,
significando pluralismo na , ou seja, um direito fundamental à diferença em todos os âmbitos e empolis
todas as expressões do viver coletivo tanto  nas escolhas de natureza política quanto nas de caráter
econômico, social e cultural – um , portanto.direito fundamental

Institui a afixação de cartazes com conteúdo relacionado a cristofobia, por exemplo, – tema que constitui
o núcleo de proteção intentado por esta propositura legislativa – o cunho e teor  em suas diversascrítico
exteriorizações fere, além do postulado do pluralismo político – direito e princípio fundamental da
República Federativa do Brasil – o direito à , constituindo indevida atividade de liberdade de expressão

, prática completamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Estabelece, assim, o art. 5°,censura
 e X:caput

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV – , sendo vedado o anonimato;é livre a manifestação do pensamento

(...)

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
; (grifo inexistente no original)independentemente de censura ou licença

O pluralismo político e a liberdade de expressão – nesta abrangida, inclusive, a liberdade religiosa –
devem preponderar diante de ações abusivas censórias, em obediência aos claros ditames do Texto
Constitucional.

A  consiste na possibilidade de o Estado indevidamente interferir no conteúdo da manifestaçãocensura
do pensamento. A censura é proibida pela CF/88 em diversos dispositivos (art. 5º, IV, IX e XIV, bem
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como art. 220, §§ 1º e 2º). Diante da existência  de  diversos dispositivos assegurando
a liberdade de expressão, podemos dizer que a Carta de 88 conferiu uma espécie de “prioridade” para
essa garantia.

Nesse sentido, além das disposições normativas constantes da Constituição Federal, veja-se
entendimentos do Supremo Tribunal Federal a respeito:

O Plenário referendou, com efeito vinculante e eficácia contra todos, decisão monocrática
que, em arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), suspendeu os efeitos
de atos judiciais ou administrativos emanados de autoridade pública que possibilitem,
determinem ou promovam o ingresso de agentes públicos em universidades públicas e
privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, debates ou manifestações de
docentes e discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e a coleta
irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e

 em ambientes universitários ou em equipamentos sob adivulgação do pensamento
administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e desempenhos.

A arguição impugnava decisões proferidas por juízes eleitorais que determinaram a busca e
apreensão do que seriam ‘panfletos’ e materiais de campanha eleitoral em universidades e nas
dependências das sedes de associações de docentes e que proibiram aulas com temática
eleitoral e reuniões e assembleias de natureza política, impondo a interrupção de
manifestações públicas de apreço ou reprovação a candidatos nas eleições gerais de 2018, em
ambiente virtual ou físico de universidades federais e estaduais. Em alguns casos, policiais
executaram essas ações sem comprovação de ato judicial que o respaldasse. As medidas
tiveram como fundamento jurídico o art. 37 da Lei 9.504/1997, que estabelece normas para as
eleições. (...)

Observou que, às vésperas do pleito eleitoral de 2018, denso e tenso, as providências judiciais
e os comportamentos administrativos interrompem atos pelos quais se expressam ideias e
ideologias, preferências, propostas e percepções do que se quer no processo político.
Asseverou, ainda, que as normas jurídicas impeditivas de práticas durante o processo eleitoral
devem ser interpretadas de acordo com sua finalidade e nos limites por elas contemplados,
sem transgredir princípios constitucionais. Caso se extrapole o limite necessário ao
resguardo de todas as formas de manifestação livre de pensar e do espaço livre de cada
um agir segundo seu pensamento político, ocorre abuso não por parte de quem se

. A finalidade do art. 37 da Lei 9.504/1997, queexpressa, mas de quem limita a expressão
regulamenta a propaganda eleitoral e impõe proibição de alguns comportamentos em períodos
que especifica, é a de impedir o abuso do poder econômico e político e de preservar a
igualdade entre os candidatos no processo. A norma visa resguardar a liberdade do cidadão, o
amplo acesso às informações, para que ele decida conforme sua livre convicção, sem
cerceamento direto ou indireto a seu direito de escolha. A vedação por ela estabelecida possui
a finalidade específica de lisura do processo eleitoral. O que não estiver dentro dos limites
dessa finalidade e, diversamente, atingir a livre manifestação do cidadão não se afina com a
teleologia da norma eleitoral nem com os princípios constitucionais garantidores da liberdade
de pensamento, manifestação, informação, ensino e aprendizagem.

Portanto, as providências judiciais e administrativas impugnadas na ADPF, além de ferir o
princípio garantidor de todas as formas de manifestação da liberdade, desrespeitam a
autonomia das universidades e a liberdade dos docentes e discentes. As condutas limitadas
pelos atos questionados restringem não os direitos dos candidatos, mas o livre pensar dos
cidadãos. O Colegiado esclareceu que os dispositivos da Lei 9.504/1997 somente têm
interpretação válida em sua adequação e compatibilidade com os princípios previstos no art.
5º, IV, IX e XVI, da CF, por meio dos quais são asseguradas todas as formas de manifestação
da liberdade de pensamento, de divulgação de ideias e de reunião dos cidadãos.” [ADPF
548-MC-REF, rel. min. Cármen Lúcia, j. , P,   922]31-10-2018 Informativo
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O Plenário confirmou os termos da medida cautelar e julgou procedente pedido formulado em
ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inciso II, da segunda parte do inciso III e,
por arrastamento, dos §§ 4º e 5º, todos do art. 45 da Lei 9.504/1997. Os dispositivos
impugnados da “Lei das Eleições” estabeleceram ser vedado às emissoras de rádio e
televisão, em sua programação normal e noticiário, a partir de 1º de julho do ano da eleição:
a) “usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma,
degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa
com esse efeito” (inciso II) e b) “difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido,
coligação, a seus órgãos ou representantes” (segunda parte do inciso III). Os §§ 4º e 5º
explicam o que se entende, respectivamente, por trucagem e por montagem.(...)
Historicamente, a liberdade de discussão, a ampla participação política e o princípio
democrático sempre estiveram interligados com a liberdade de expressão. Todos têm por
objeto a proteção de pensamentos, ideias, opiniões, crenças, realização de juízo de valor e
críticas a agentes públicos, com vistas a garantir a real participação dos cidadãos na vida
coletiva.

A Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto: positivo e
negativo. O  é a livre possibilidade de manifestação de qualquer pessoa e permite apositivo
responsabilização nos termos constitucionais. É a liberdade com responsabilidade. O 

 proíbe a ilegítima intervenção do Estado por meio de censura prévia.negativo

Não existe permissivo constitucional para limitar preventivamente o conteúdo do debate
público em razão de conjectura sobre o efeito que alguns conteúdos possam vir a ter
junto ao público. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceado pelo
Estado ou por particular. O traço marcante da censura prévia, com seu caráter preventivo e
abstrato, está presente em ambas as normas questionadas. São inconstitucionais porque
consistem na restrição, subordinação e forçosa adequação programática da liberdade de
expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral, pretendendo
diminuir a liberdade de opinião e de criação artística e a livre multiplicidade de ideias, com a
nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico,
indispensável ao regime democrático. Deste modo, está configurado a ilegítima interferência
estatal no direito individual de . [ADI 4.451, rel. min. Alexandre de Moraes, j. criticar

, P,   907.] (grifo inexistente no original)21-6-2018 Informativo

A propósito, para aclarar mais a discussão sobre o tema, observe-se as duas seguintes jurisprudências:

A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público,
e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de
religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. (...) A
liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de discurso
persuasivo e o uso do argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõem
a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. O artigo 220 da Constituição
Federal expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou
veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. Viola a Constituição
Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão
comunitária. [ADI 2.566, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. , P,    de16-5-2018 DJE
23-10-2018.]

Marcha da Maconha. Manifestação legítima, por cidadãos da República, de duas liberdades
individuais revestidas de caráter fundamental: o direito de reunião (liberdade-meio) e o direito
à livre expressão do pensamento (liberdade-fim). (...) Vinculação de caráter instrumental entre
a liberdade de reunião e a liberdade de manifestação do pensamento. (...) A liberdade de
expressão como um dos mais preciosos privilégios dos cidadãos em uma república fundada
em bases democráticas.
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O direito à livre manifestação do pensamento: núcleo de que se irradiam os direitos de crítica,
de protesto, de discordância e de livre circulação de ideias. Abolição penal ( )abolitio criminis
de determinadas condutas puníveis. Debate que não se confunde com incitação à prática de
delito nem se identifica com apologia de fato criminoso. Discussão que deve ser realizada de
forma racional, com respeito entre interlocutores e sem possibilidade legítima de repressão
estatal, ainda que as ideias propostas possam ser consideradas, pela maioria, estranhas,
insuportáveis, extravagantes, audaciosas ou inaceitáveis. O sentido de alteridade do direito à
livre expressão e o respeito às ideias que conflitem com o pensamento e os valores
dominantes no meio social. Caráter não absoluto de referida liberdade fundamental (CF, art.
5º, IV, V e X; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13, § 5º).

A proteção constitucional à liberdade de pensamento como salvaguarda não apenas das
ideias e propostas prevalecentes no âmbito social, mas, sobretudo, como amparo
eficiente às posições que divergem, ainda que radicalmente, das concepções
predominantes em dado momento histórico-cultural, no âmbito das formações sociais.

O princípio majoritário, que desempenha importante papel no processo decisório, não pode
legitimar a supressão, a frustração ou a aniquilação de direitos fundamentais, como o livre
exercício do direito de reunião e a prática legítima da liberdade de expressão, sob pena de
comprometimento da concepção material de democracia constitucional. A função
contramajoritária da jurisdição constitucional no Estado Democrático de Direito.
Inadmissibilidade da "proibição estatal do dissenso".

Necessário respeito ao discurso antagônico no contexto da sociedade civil compreendida
como espaço privilegiado que deve valorizar o conceito de "livre mercado de ideias". O
sentido da existência do  como elemento fundamental e inerente aofree marketplace of ideas 
regime democrático (AC 2.695 MC/RS, rel. min. Celso de Mello). A importância do conteúdo
argumentativo do discurso fundado em convicções divergentes. A livre circulação de ideias
como signo identificador das sociedades abertas, cuja natureza não se revela compatível com
a repressão ao dissenso e que estimula a construção de espaços de liberdade em obséquio ao
sentido democrático que anima as instituições da República. As plurissignificações do art.
287 do CP: necessidade de interpretar esse preceito legal em harmonia com as liberdades
fundamentais de reunião, de expressão e de petição. Legitimidade da utilização da técnica da
interpretação conforme à Constituição nos casos em que o ato estatal tenha conteúdo
polissêmico. [ADPF 187, rel. min. Celso de Mello, j. 15-6-2011, P,  de 29-5-2014.]  [ADIDJE 
4.274, rel. min. Ayres Britto, j. 23-11-2011, P,  de 2-5-2012] (grifo inexistente noDJE 
original)

Faz-se, aqui, interessante comparação de dois julgados do STF em que a liberdade de expressão é o cerne
da questão e protege questões, a princípio, antagônicas. No primeiro protege-se o direito de proselitismo
religioso, por ser manifestação legítima da liberdade religiosa. No segundo – trazido à discussão por
tocar-se em tema correlato, muitas vezes combatido por adeptos de diversas religiões – protege-se
também o  , de pensamento contrário e em forte oposição ao sustentado por quaisquerdireito de crítica
opiniões, nestas incluídas os dogmas e crenças de toda e qualquer religião. A convivência entre as
diferenças, mais do que necessária, é salutar para a existência e perpetuação da democracia.

A liberdade de expressão, núcleo político-jurídico que fundamenta o Estado Democrático de Direito, é
um direito fundamental que goza, como dito, de posição preferencial em relação aos demais. Todos têm
direito de pensar e de dizer, de manifestar o que quiserem – por mais genial ou mais absurdo que seja. A
censura prévia não é possível. Caso haja ofensas, caso sejam violados direitos – de alguém ou da
coletividade –, o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de instrumentos de combate e reparação do dano
causado.

Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão
judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao
j u l g a d o  n a  A D P F  1 3 0 .  P r o c e d ê n c i a .  
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1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria
de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura
b r a s i l e i r a ,  i n c l u s i v e  p o r  v i a  j u d i c i a l .  
2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações
jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação
d e  n o t í c i a s  e  d e  o p i n i õ e s .  
3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático
brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e
l i b e r d a d e s .  
4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado,

   . Aopreferencialmente, por meio de ¹retificação, ²direito de resposta ou ³indenização
determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a
dec isão  rec lamada  v io lou  essa  or ien tação ."
5. Reclamação julgada procedente.(Rcl 22328, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG
09/05/2018 PUBLIC 10-05-2018) (grifo inexistente no original)

Portanto, confere-se ampla liberdade de exteriorização do pensamento – seja pela via artística, científica,
filosófica, política, espiritual, religiosa. Caso alguém incorra em abuso desse direito, poderá ser
responsabilizado por isso segundo os instrumentos que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe – direito
de retificação; direito de resposta; direito de indenização, conforme excelentes ensinamentos do professor
constitucionalista e Ministro Luís Roberto Barroso.

Diante do exposto, concluímos que o presente projeto de lei, uma vez feitas as considerações acima
citadas, encontra-se em desarmonia com os ditames constitucionais, havendo óbice para que caiba a
aprovação da propositura legislativa sobre a matéria em questão.

Destarte, opinamos pelo , uma vez que suas disposições ferem o postuladoPARECER CONTRÁRIO
constitucional do pluralismo político e o princípio constitucional fundamental da liberdade de expressão,
incorrendo em inconstitucionalidade material.                                

         É o parecer, salvo melhor juízo.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

JOAO PAULO PINHEIRO DE OLIVEIRA

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado JULIOCESAR FILHO

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 348/2021

 

DISPÕE SOBRE A AFIXAÇÃO, EM ÓRGÃOS
PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ, DE PLACAS
E/OU CARTAZES INFORMATIVOS COM
CONTEÚDO CONTRA A CRISTOFOBIA.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do  proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual dispõe sobre aProjeto de Lei nº 348/2021,
afixação, em órgãos públicos do Estado do Ceará, de placas e/ou cartazes informativos com conteúdo
contra a cristofobia.

Na justificativa do Projeto de Lei o autor destaca que "A presente proposta tem por escopo estabelecer
que os órgãos públicos da Administração Direta e Indireta do Estado do Ceará afixarão em locais
públicos do Estado do Ceará, placas e/ou cartazes informativos com conteúdo informativo contra a
cristofobia. A palavra cristofobia tem estado presente nas discussões políticas, nas diversas mídias
sociais e também nos espaços públicos. Como consequência, a fé dos cristãos acaba sendo alvo de
piadas, sátiras e menosprezo pelos mais diversos meios, o que pode configurar a prática da
cristofobia.”
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Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, que apresentou parecer contrário à sua regular tramitação, por entender que não se encontra
em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
projeto ora examinado.

Referido Projeto de Lei dispõe sobre a afixação, em órgãos públicos do Estado do Ceará, de placas e/ou
cartazes informativos com conteúdo contra a cristofobia.

A matéria em apreciação é de competência residual dos Estados, conforme o previsto no art. 25, §1º, da
Constituição Federal de 1988, uma vez que lida sobre matéria não previamente prevista em outras
competências ou que esteja vedado a este ente federado. Além disso, vale ressaltar que lida com a
organização político administrativa de ente público, estando, portanto, inserida na competência do ente
respectivo para tal auto administração, nos termos do art. 18 deste mesmo diploma. Portanto, verifica-se a
devida competência do Estado do Ceará para legislar sobre o assunto supracitado.

A Constituição Federal consagra como direito fundamental a liberdade de religião, prescrevendo que o
Brasil é um país laico. Ou seja, 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. Deve existir uma divisão muito acentuada entre o Estado e a Igreja (religiões em geral), não
podendo existir nenhuma religião oficial, devendo, porém, o Estado prestar proteção e garantia ao livre
exercício de todas as religiões.

Sucede que sendo o Brasil um país ser um Estado laico, leigo, neutro, secular (por oposição a
eclesiástico), é bem verdade que o presente projeto de lei confere tratamento não isonômico aos cristãos,
na medida em que intenta promover proteção direcionada tão somente aos que professam sua fé em Jesus
Cristo, colocando-os numa situação de privilégio e excluindo desse amparo aqueles que não se
consideram cristãos.

A despeito da importância destinada a matéria, a propositura conduz o Poder Público a um
posicionamento de favoritismo a determinada crença frente às demais, quando, na verdade, segundo o
texto constitucional, deve assegurar a inviolabilidade e a liberdade de consciência e de crença de modo
geral, e não apenas para os cristãos.

Desta feita, estamos diante, de evidente situação de inconstitucionalidade material, ficando evidente que a
incursão do Estado do Ceará no terreno da temática retratada na presente proposição constitui afronta ao
texto constitucional.

Diante do exposto, convicto da ilegalidade e inconstitucionalidade do ,Projeto de Lei n° 348/2021
apresentamos o  à tramitação da matéria.PARECER CONTRÁRIO,
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É o parecer.

DEPUTADO JULIOCESAR FILHO

DEPUTADO (A)
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