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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

[Arguição  de  descumprimento  de  preceito
fundamental.  Lei  1.515/2015, do Município
de Novo Gama (GO). Proibição e criminali-
zação de  manifestação pública que “fira ou
afronte a fé cristã”.]

O  PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA,  com fundamento

no art. 102, § 1o, da Constituição da República e na Lei 9.882, de

3 de dezembro de 1999, propõe

arguição de descumprimento de preceito funda-

mental,

contra a Lei 1.515, de 30 de junho de 2015, do Muni-

cípio de Novo Gama (GO), que proíbe e criminaliza qual-

quer  tipo  de  manifestação  pública  que  “fira  ou  afronte  a  fé

cristã”.
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Esta petição  inicial se  acompanha  de cópia do ato norma-

tivo impugnado (art. 3o, parágrafo único, da Lei 9.882/1999) e de

cópia  de  peças  do  procedimento administrativo

1.18.002.000120/2016-72, que se originou de notícia de fato e de

representação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,1

órgão do Ministério  Público Federal  legalmente incumbido da

defesa de direitos fundamentais.

1. OBJETO DA AÇÃO

Este é o teor da lei impugnada nesta arguição (sic):

Art. 1o Fica  proibido  no Município  do  Novo Gama -  GO
qualquer tipo de manifestação pública que fira ou afronte a
fé cristã. 
Art. 2o Qualquer movimento ou manifestação pública que
fira  ou  afronte  o  Cristianismo  no  município  de  Novo
Gama -  GO deverá ser interrompida imediatamente pelas
autoridades locais.
Art. 3o Os envolvidos nos atos de discriminação ao Cristia-
nismo deverão ser punidos conforme prediz o artigo 208 do
Código Penal Brasileiro.
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6o Revogam-se as disposições em contrário.

Esse ato normativo contraria o princípio federativo (art.  1o,

caput); a competência da União para legislar sobre Direito Penal

(art. 22, I), a liberdade de consciência e de crença (art. 5o, VI), a

liberdade de expressão (art. 5o, IX), a laicidade do estado (art. 19,

1 Essa peça aproveita trechos da manifestação encaminhada pela Procura-
dora Federal dos Direitos do Cidadão, DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO

PEREIRA, no procedimento administrativo 1.18.002.000120/2016-72.
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I) e o princípio da isonomia (art. 5o, caput, todos da Constituição

da República).2

2. CABIMENTO DA ARGUIÇÃO

Arguição de descumprimento de preceito fundamental cons-

titui instrumento jurídico adequado para sanar lesão ou ameaça

de lesão a preceitos e princípios fundamentais provocados por ato

comissivo ou omissivo do poder público, quando não haja outro

meio apto a saná-la. 

Tratando-se de controle abstrato de constitucionalidade de

direito  municipal pelo Supremo Tribunal Federal, é essa ação  o

instrumento  legalmente  previsto  (art.  1o,  parágrafo único,  I,  da

Lei 9.882/1999).3

2 “Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolú-
vel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Esta-
do Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...].
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,
aeronáutico, espacial e do trabalho; [...].
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nature-
za, 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: [...]
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegura-
do o o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a
proteção aos locais de culto e suas liturgias; [...] 
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença; [...].
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios: 
I  –  estabelecer  cultos  religiosos  ou  igrejas,  subvencioná-los,  embara-
çar-lhe o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes rela-
ções de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colabora-
ção de interesse público; [...]”.

3 “Art. 1o.  A arguição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal
será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar
ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Públi-
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Alguns dos preceitos fundamentais  apontados como  parâ-

metros de controle neste processo não encontram reprodução na

Constituição do Estado  de Goiás,  o que impossibilita exame da

matéria  por  meio  de representação de inconstitucionalidade pe-

rante o Tribunal de Justiça local4. Ademais, violação ao princípio

do pacto federativo não é matéria passível de apreciação naquele

órgão.

A controvérsia – possibilidade de criminalização e de puni-

ção de crítica religiosa por lei municipal – é constitucionalmente

relevante, porquanto envolve ameaça à liberdades fundamentais,

aspecto indispensável ao funcionamento da democracia constitu-

cional.

Parece certo, portanto, o cabimento desta arguição, por não

haver outro meio processual apto a corrigir adequadamente a le-

são a preceito fundamental, à luz do princípio da subsidiariedade,

previsto no art. 4o, § 1o, da Lei 9.882/1999.5 

co.
Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de precei-
to fundamental:
I – quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional so-
bre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os ante-
riores à Constituição; [...]”.

4 O art. 66, I, da Constituição do Estado de Goiás reproduz o disposto no
art. 19, I, da Constituição da República (princípio da laicidade  estatal).
Esse princípio é apenas um dos parâmetros para o controle de constituci-
onalidade material da Lei 1.515/2015, que também está formalmente vi-
ciada por violação do princípio federativo e usurpação de competência da
União para legislar sobre Direito Penal (art. 22, I, da CR). 

5 “Art. 4o [...] 
§ 1o Não será admitida argüição de descumprimento de preceito funda-
mental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
[...]”.
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3. FUNDAMENTAÇÃO

3.1. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR USURPAÇÃO

DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO

O art. 3o   da Lei 1.515, de 30 de junho de 2015, do Muni-

cípio de Novo Gama (GO), pretende criminalizar atos de dis-

criminação  contra  o  cristianismo  ao  estabelecer  que  tais

condutas deverão ser  punidas conforme  o  artigo 208 do Có-

digo Penal.6

Nos termos da Constituição da República, a União detém

competência  legislativa  privativa  para  legislar  sobre  Direito

Penal (art. 22, I). Criação de tipos penais pela União é medida

que se alinha ao interesse nacional  e,  por isso,  deve receber

tratamento uniforme em todo o país. Situação diversa ofende-

ria o princípio da isonomia e geraria instabilidade no sistema

federativo. 

Em  relação  ao disposto  no  art.  22,  I,  da  Constituição,

aponta FERNANDA DIAS MENEZES DE ALMEIDA:

Parece adequado que todo o direito substantivo mencio-
nado provenha de fonte única, a União, pois a disparida-
de de ordenamentos seria problemática, gerando incerte-
zas e insegurança nas relações jurídicas que se estabele-
cessem entre partes domiciliadas em Estados diversos.7 

6 “Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou
função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto reli-
gioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso:
Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um
terço, sem prejuízo da correspondente à violência.”

7 CANOTILHO,  José  Joaquim  Gomes.  Comentários  à  Constituição  do
Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 738.
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O Supremo Tribunal Federal endossou esse entendimento

ao editar a súmula vinculante 46, com o seguinte teor:

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabele-
cimento das respectivas normas de processo e julgamen-
to são da competência legislativa privativa da União.

Usurpando a competência da União, a Lei 1.515/2015 do

Município de Novo Gama utiliza o preceito secundário do art.

208  do  Código  Penal  para  criminalizar  conduta  diversa  da-

quela prescrita nesse tipo penal.  Trata-se de tentativa de  ca-

muflagem  da inovação  na  ordem  jurídica  pela  referência  a

tipo penal preexistente.

Praticar ato que “fira ou afronte a fé cristã”, como prevê

a  lei  municipal,  além  de  ser  conceito  inadmissivelmente

aberto, porque dependente de avaliação completamente subje-

tiva e variável,  não  é  conduta  tipificada como crime  no art.

208 do Código Penal, de forma que a Lei 1.515/2015 inova na

ordem  jurídica  e  usurpa competência legislativa privativa da

União, em flagrante inconstitucionalidade. 

3.2. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO

DO PRINCÍPIO DA LAICIDADE DO ESTADO

A Lei  1.151/2015  institui  um privilégio  para  as  religiões

cristãs. Proibição de manifestação pública que “fira ou afronte a

fé cristã” viola grosseiramente a laicidade do estado e o sistema

de liberdades  garantidos  pela  Constituição.  Um estado laico  é

neutro quanto a temas religiosos. Cabe-lhe assegurar que os indi-

víduos possam professar livremente a religião de sua preferência,

até certos limites (práticas religiosas não devem implicar violên-
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cia contra  terceiros  nem se valer da vulnerabilidade alheia para

extrair ardilosamente patrimônio de fiéis, por exemplo). Lei que

restrinja  liberdades  para  proteger  determinada  religião  institui

preferência e não direito. 

Laicidade estatal, por outro lado, não se reduz a simples se-

paração entre estado e religião. Como apontam adequadamente o

filósofo norte-americano JOHN RAWLS e o constitucionalista brasi-

leiro MARCELO NEVES, laicidade vem a ser a autonomia, a indepen-

dência  e  a  não  identificação  estatal  com  visões  de  mundo

totalizantes, inclusive não religiosas e de ordem moral ou filosó-

fica.

JOHN RAWLS, em O liberalismo político, ressalta que um dos

grandes méritos do constitucionalismo  se  situa  na circunstância

de ter viabilizado a efetivação de um acordo político estável em

meio ao fato do pluralismo, ou seja, ante a a persistência, na mo-

dernidade,  de  irreconciliáveis  e  incompatíveis doutrinas abran-

gentes de ordem moral, filosófica e religiosa:

[...] o liberalismo político entende o fato do pluralismo ra-
zoável como um pluralismo de doutrinas abrangentes, que
inclui tanto as doutrinas religiosas como as não religiosas.
[...] o êxito do constitucionalismo liberal foi possível graças
à descoberta de uma nova possibilidade social: a possibili-
dade de uma sociedade pluralista que fosse razoavelmente
harmoniosa e estável. Antes da prática pacífica e bem-suce-
dida da tolerância em sociedades dotadas de instituições li-
berais,  não  havia  como  saber  da  existência  dessa
possibilidade. É mais natural acreditar, como a prática da in-
tolerância ao longo dos séculos parecia confirmar,  que a
unidade e a concórdia sociais baseiam-se no acordo em re-
lação a uma doutrina religiosa, moral ou filosófica  abran-
gente  e  geral.  Aceitava-se  a  intolerância  como  uma
condição à ordem e à estabilidade sociais.  O  enfraqueci-
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mento desta crença ajuda a preparar o terreno para a instau-
ração de instituições liberais.8

Com enfoque na teoria dos sistemas, a respeito do princípio

da não identificação com qualquer visão de mundo totalizante da

constituição, pondera MARCELO NEVES:

De  acordo  com  esse  enfoque  da  teoria  dos  sistemas,  a
Constituição desempenha uma função descarregante para o
direito  positivo  como subsistema  da  sociedade  moderna,
caracterizada pela supercomplexidade.  Impede que o sis-
tema jurídico seja bloqueado pelas mais diversas e incom-
patíveis  expectativas  de  comportamento  que  se
desenvolvem no seu ambiente. Essa função descarregante é
possível apenas mediante a adoção do “princípio da não-
identificação”. Para a Constituição ele significa a não-iden-
tificação com concepções abrangentes (totais) de caráter re-
ligioso, moral, filosófico ou ideológico. A identificação da
Constituição com uma dessas concepções bloquearia o sis-
tema jurídico, de tal maneira que ele não poderia produzir
uma complexidade interna adequada ao seu ambiente hiper-
complexo. Uma Constituição identificada com “visões de
mundo” totalizadoras (e,  portanto, excludentes) só sob as
condições de uma sociedade pré-moderna poderia funcio-
nar de forma adequada ao seu ambiente. [...] pode-se até
mesmo acrescentar  que uma “Constituição que se identi-
fica” com concepções totalizadoras não se apresenta como
Constituição  no  sentido  estritamente  moderno,  uma  vez
que, em virtude da “identificação”, não é Constituição juri-
dicamente diferenciada, mas sim um conjunto de princípios
constitutivos supremos, que tem a pretensão de valer direta-
mente para todos os domínios ou mecanismos sociais.9

Afastada a interpretação simplista  de laicidade como mera

separação entre estado e religião, os cidadãos encontram-se livres

para adotar, manter e abandonar suas convicções, religiosas ou

8 RAWLS, John. O liberalismo político. Trad. Álvaro de Vita. São Paulo:
WMF Martins Fontes, 2011, p. XXVII.

9 NEVES, Marcelo.  A constitucionalização simbólica.  3.  ed.  São Paulo:
WMF Martins Fontes, 2011, p. 72-74.
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não, podendo transmiti-las e divulgá-las publicamente, desde que

não firam ou contrariem os direitos fundamentais de outrem.10

Só os indivíduos são livres nesse sentido. As liberdades in-

dividuais asseguram-lhes o direito de  expor publicamente suas

crenças  religiosas. O estado  não  possui  tal  prerrogativa.  Não

pode adotar, manter nem fazer proselitismo de crença específica.

O princípio da laicidade  impede-o de  promover,  por atos  admi-

nistrativos, legislativos ou judiciais, juízos sobre o grau de corre-

ção  e  verdade  de  uma  crença  e  de  conceder  tratamentos

privilegiados a determinada concepção de fé.

O dever do estado, nessa seara, é de garantir a todos, inde-

pendentemente de credo  (ou da ausência dele), o exercício dos

direitos à liberdade de expressão, de pensamento e de crença, de

forma livre, igual e imparcial.  A Lei 1.515/2015, do Município

de Novo Gama,  ao pretender  blindar o cristianismo de toda crí-

tica  (pois qualquer uma pode, segundo  o  critério  enormemente

elástico da norma, feri-lo ou afrontá-lo), hierarquiza as religiões,

com o que viola a laicidade estatal.

Ao  mesmo tempo,  maltrata  o  princípio  da  isonomia,  por

pretender criar proteção jurídica em favor de apenas uma expres-

são religiosa, o cristianismo. Conquanto respeitável e majoritária

no Brasil, essa vertente religiosa não poderia ser a única a mere-

cer proteção legal, se ela coubesse.

Para mencionar as três grandes religiões abraâmicas – o ju-

daísmo, o cristianismo e o islamismo –, não há motivo ético, polí-

10 A respeito das posturas e expectativas que cidadãos religiosos e seculares
devem assumir  e adotar  nas sociedades  constitucionais,  vide HABER-
MAS, Jürgen. Pluralismo religioso e solidariedade de cidadãos do estado.
In:  Entre naturalismo e religião: estudos filosóficos. Trad. Flávio Beno
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007, p. 115-167.
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tico, sociológico nem jurídico idôneo para restringir proteção le-

gal a uma delas. Mesmo raciocínio vale para outras modalidades

religiosas igualmente respeitáveis, como religiões indianas e ou-

tras asiáticas, por exemplo.

Se a lei fosse compatível com a Constituição do Brasil, não

seria aceitável que o poder público, no território do município de

Novo Gama,  agisse  para coibir  “ferimentos” e  “afrontas” à  fé

cristã e se quedasse inerte diante de condutas idênticas em face

das fés islâmica, judaica,  hindu, budista, taoísta, confucionista,

xintoísta, bahaísta ou outra qualquer.

3.3. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO À

LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA, DE CRENÇA E DE EXPRESSÃO

O princípio da laicidade estabelece outra cláusula de proibi-

ção para o estado, qual seja, a impossibilidade do uso de funda-

mento  religioso como  parâmetro  para  balizar o  exercício  de

outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão. So-

bre o assunto,  extrai-se do acórdão da  arguição de descumpri-

mento de preceito fundamental 54/DF:

Ao Estado brasileiro é terminantemente vedado promo-
ver qualquer religião. Todavia, como se vê, as garantias
do  Estado  secular  e  da  liberdade  religiosa  não  param
aí – são mais extensas.  Além de impor postura de dis-
tanciamento  quanto  à  religião,  impedem que  o  Estado
endosse  concepções  morais  religiosas,  vindo  a  coagir,
ainda que indiretamente, os cidadãos a observá-las. Não
se cuida apenas de ser tolerante com os adeptos de dife-
rentes  credos  pacíficos  e  com aqueles  que não profes-
sam fé alguma. Não se cuida apenas de assegurar a to-
dos  a  liberdade  de  frequentar  esse  ou  aquele  culto  ou
seita ou ainda de rejeitar todos eles. A liberdade religio-
sa e o Estado laico representam mais do que isso. Signi-
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ficam que as religiões  não guiarão o tratamento estatal
dispensado a outros direitos fundamentais,  tais como o
direito  à  autodeterminação,  o  direito  à  saúde  física  e
mental, o direito à privacidade, o direito à liberdade de
expressão, o direito à liberdade de orientação sexual e o
direito à liberdade no campo da reprodução.11

Os direitos à liberdade de expressão,  de pensamento e de

crença, disciplinados no art. 5o,  incisos IV e VI, da Constituição

da República, asseguram aos cidadãos a possibilidade de profes-

sar suas crenças (ou a ausência delas) e críticas das mais diversas

formas. O cidadão é livre tanto para  publicizar,  promover e di-

vulgar seus pensamentos e crenças, quanto para criticar,  denun-

ciar,  depreciar  e  até  censurar  opiniões,  ideias  e  crenças.  O

conhecido jusfilósofo RONALD DWORKIN, ao tratar da liberdade de

expressão, chega a defender que ela assiste até o direito a ridicu-

larizar (right to ridicule) ideias, pois as religiões, conquanto asse-

gurada a liberdade de nelas crer como direito fundamental, não

podem determinar as liberdades democráticas.

Há diferença essencial entre zombar de  pessoas, agredi-

las e ridicularizá-las e fazer o mesmo relativamente a determina-

das  ideias que as pessoas tenham. Nos regimes democráticos

ocidentais em que se assegura a liberdade de expressão, não exis-

tem, em geral, imunidades a priori ao ataque a ideias e crenças,

ainda que de forma dura ou mesmo virulenta. No caso de crenças

religiosas, considerando a centralidade que assumem para certos

indivíduos, a convivência com críticas duras a elas (não às pes-

soas que as professam) pode ser custosa, mas parece necessária a

que o exercício da liberdade de expressão e de pensamento não

11 Supremo  Tribunal  Federal.  Plenário.  Arguição  de  descumprimento  de
preceito  fundamental  54/DF.  Relator:  Ministro MARCO AURÉLIO.
12/4/2012, maioria. Diário da Justiça, 30 abr. 2013. P. 43 do inteiro teor
do acórdão.
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fique preso ao subjetivismo daqueles que consideram suas ideias

a salvo de crítica.  DWORKIN, no citado artigo, escrito a propósito

da polêmica, anos atrás, gerada por cartuns alegadamente ofensi-

vos ao islamismo, observa:

[...] A liberdade de expressão é uma condição do governo
legítimo. Leis e políticas não são legítimas a menos que te-
nham sido aprovadas por meio de um processo democráti-
co, e um processo não é democrático se o governo houver
impedido qualquer pessoa de expressar suas convicções so-
bre o que essas leis e políticas deveriam ser.
[...]
Frequentemente se diz que a religião é especial, porque as
convicções religiosas das pessoas são tão centrais para sua
personalidade que não se  deveria pedir-lhes que tolerem a
ridicularização de suas crenças e porque elas poderiam sen-
tir um dever religioso de revidar o que considerem sacrilé-
gio.  A  Grã-Bretanha  aparentemente  abraçou  essa  visão,
porque mantém o crime de blasfêmia, embora apenas para
insultos à cristandade. Mas não se deve fazer exceção ao
insulto religioso se se deseja usar a lei para proteger o livre
exercício da religião em outras formas. [...] A religião deve
observar os princípios da democracia, não o inverso. Não
se pode permitir que religião alguma legisle para todos so-
bre o que pode ou não pode ser desenhado mais do que po-
deria legislar sobre o que pode ou não ser comido. Não se
pode pensar que as convicções religiosas de ninguém supe-
rem a liberdade que torna a democracia possível.12

12 No original: “[...] Free speech is a condition of legitimate government.
Laws  and  policies  are  not  legitimate  unless  they  have  been  adopted
through a democratic process, and a process is not democratic if govern-
ment has prevented anyone from expressing his convictions about what
those laws and policies should be. [...] It is often said that religion is spe-
cial, because people’s religious convictions are so central to their person-
alities that they should not be asked to tolerate ridicule of their beliefs,
and because they might feel a religious duty to strike back at what they
take to be sacrilege. Britain has apparently embraced that view because it
retains the crime of blasphemy, though only for insults to Christianity. But
we cannot make an exception for religious insult if we want to use law to
protect the free exercise of religion in other ways.  [...] But religion must
observe the principles of democracy, not the other way around. No reli-
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Em linha semelhante, o Ministro Marco Aurélio registrou,

no  voto  condutor  da  arguição  de  descumprimento  de  preceito

fundamental 54/DF, que discutiu a possibilidade de interrupção

de gravidez de feto anencéfalo:

Se, de um lado, a Constituição, ao consagrar a laicidade,
impede  que  o  Estado  intervenha  em assuntos  religiosos,
seja como árbitro, seja como censor, seja como defensor,
de outro, a garantia do Estado laico obsta que dogmas da fé
determinem o conteúdo de atos estatais.  Vale dizer: con-
cepções morais religiosas, quer unânimes, quer majoritári-
as, quer minoritárias, não podem guiar as decisões estatais,
devendo ficar circunscritas à esfera privada. A crença reli-
giosa e espiritual – ou a ausência dela, o ateísmo – serve
precipuamente para ditar a conduta e a vida privada do in-
divíduo que a possui ou não a possui. Paixões religiosas de
toda ordem hão de ser colocadas à parte na condução do
Estado. [...]
[...] A liberdade religiosa e o Estado laico representam mais
do que isso. Significam que as religiões não guiarão o trata-
mento  estatal  dispensado  a  outros  direitos  fundamentais,
tais como o direito à autodeterminação, o direito à saúde fí-
sica e mental, o direito à privacidade, o direito à liberdade
de expressão, o direito à liberdade de orientação sexual e o
direito à liberdade no campo da reprodução.13

Não obstante  essa  garantia  fundamental,  o  art.  2o   da  Lei

1.151/2015 determina “interrupção imediata” de qualquer movi-

mento ou manifestação pública que fira ou afronte o cristianismo.

gion can be permitted to legislate for everyone about what can or cannot
be drawn any more than it can legislate about what may or may not be
eaten. No one’s religious convictions can be thought to trump the freedom
that makes democracy possible.” DWORKIN, Ronald. The right to ridicu-
le.  In:  The  New  York  review  of  books,  23  mar.  2006.  Disponível  em
< http://migre.me/vrwmj >  ou
< http://www.nybooks.com/articles/2006/03/23/the-right-to-ridicule >;
acesso em 7 nov. 2016.

13 STF. Plenário. ADPF 54/DF. Referência na nota 11. P. 42-43 do inteiro
teor do acórdão.

13
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A liberdade de expressão é um dos mais importantes direi-

tos fundamentais do sistema constitucional brasileiro. Representa

pressuposto para funcionamento da democracia e possibilita livre

intercâmbio de ideias e  controle  social  do exercício do poder.

Trata-se de direito essencial ao livre desenvolvimento da perso-

nalidade humana.  Comunicação  e  expressão de pensamentos e

opiniões é necessidade humana,  desde que isso se fazia de ma-

neira incipiente, por meio de pinturas rupestres.

O  constituinte  brasileiro  chegou  a  correr  o  risco  da  re-

dundância, ao garantir a liberdade de expressão em múltiplos dis-

positivos (arts.  5o,  IV e IX, e 220  da Constituição),  rejeitando

peremptoriamente toda forma de censura. Essa insistência não foi

sem razão. Por um lado, é resposta a um passado de desrespeito a

essa liberdade pública fundamental, em que a censura campeava

e indivíduos eram perseguidos por suas ideias. Por outro, revela o

destaque que tal direito passa a ter  na  ordem constitucional  de-

mocrática pós-1988.14

A liberdade de expressão protege simultaneamente os direi-

tos daqueles que desejem expor suas opiniões e sentimentos e os

do público em geral. Ideia fundamental, subjacente a essa garan-

tia, é a de que o estado não pode decidir pelos indivíduos o que

cada um pode conhecer, saber e dizer, pelos mais variados meios.

O Supremo Tribunal Federal, em casos emblemáticos, tem

conferido especial proteção à livre e plena manifestação do pen-

samento, no sentido de coibir a censura, e reafirmado a laicidade

estatal:

14 SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de Direito Constitucional.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 290. 
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a) na citada ADPF 54/DF, em que julgou constitucional a

possibilidade de interrupção de gravidez de feto anencéfalo, não

obstante a oposição de diferentes grupos religiosos;

b) na ADPF 130/DF,15 que assentou a não recepção da Lei

5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (Lei de Imprensa) pela Consti-

tuição de 1988, destacou que o exercício da liberdade de expres-

são decorre  da dignidade humana e constitui  fundamento  para

reafirmação de outros direitos fundamentais;

c) na  ADPF 187/DF,16 deu ao art. 287 do Código Penal

interpretação conforme a Constituição, de maneira a não impedir

manifestações públicas em defesa da legalização de drogas;

d) na  ADI  4.815/DF,17 declarou  inexigível  autorização

prévia para publicação de biografias;

e) na ADI 4.451/DF,18 conhecida como “ADI do Humor”,

em que, por medida cautelar, afastou a aplicabilidade de disposi-

tivos da Lei  9.504,  de 30 de setembro de 1997, que proibiam

emissoras de televisão e rádio de veicular recurso de áudio ou ví-

deo capaz de ridicularizar candidato, partido político ou coliga-

ção.

A difusão pública de ideias, mesmo contrárias  às religiões,

deve ser respeitada por constituir elemento essencial à democra-

cia, ressalvadas apenas a prática da incitação ao ódio e ao come-

timento de delitos  e, ainda  assim, desde que ocorra em face de

15 STF. Plenário. ADPF 130/DF. Rel.: Min. AYRES BRITTO. 30/4/2009. DJ, 6
nov. 2009.

16 STF. Plenário.  ADPF 187/DF. Rel.:  Min.  CELSO DE MELLO. 15/6/2011.
DJ, 29 maio 2014.

17 STF. Plenário. ADI 4.815/DF. Rel.: Min. CÁRMEN LÚCIA. 10/6/2015. DJ,
1o fev. 2016.

18 STF.  Plenário.  Medida  cautelar  em ADI  4.451/DF.  Rel.:  Min.  AYRES

BRITTO. 2/9/2010. DJ eletrônico, 24 ago. 2012.
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indivíduos,  não de ideias e instituições religiosas ou ideológicas

ou de determinado credo. Nos países que ainda tipificam o crime

de blasfêmia,  a  história  revela  que  sua eficácia  serviu amiúde

para legitimar  autoritarismo religioso e  restrição  de  liberdades

fundamentais.

No  espaço  da Corte  Interamericana de Direitos  Humanos

(Corte  IDH),  a cuja jurisdição  o Brasil aceitou submeter-se por

meio do Decreto Legislativo 89, de 3 de dezembro de 1998, e do

Decreto 4.463, de 8 de novembro de 2002,19 importa  relembrar

caso  paradigmático,  conhecido  como  “La última tentación de

Cristo” (Olmedo Bustos y otros).

Nele,  discutiu-se  a  legitimidade de decisão proferida pela

Corte Suprema do Chile, que proibiu a exibição de filme  A úl-

tima tentação do Cristo,  com o argumento de que seu conteúdo

contrariava  princípios  cristãos.  Em 5  de  fevereiro  de  2001,  a

Corte IDH considerou que o Estado do Chile violou o art. 13 da

Convenção Americana sobre Direitos Humanos,20 pois a vedação

19 O art.  1o do Decreto 4.463/2002 dispõe:  “Art. 1o É reconhecida como
obrigatória, de pleno direito e por prazo indeterminado, a competência da
Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à
interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Huma-
nos (Pacto de São José), de 22 de novembro de 1969, de acordo com [o]
art. 62 da citada Convenção, sob reserva de reciprocidade e para fatos
posteriores a 10 de dezembro de 1998.”

20 “Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão. 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.
Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir infor-
mações e idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbal-
mente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer
outro processo de sua escolha.
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar su-
jeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser
expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar:
a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou
b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da
moral públicas.
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estabelecia  forma de censura que atentava contra  a liberdade de

expressão.  Salientou  que  esse  direito  fundamental  não  possui

apenas  dimensão  individual  (liberdade  de  o  indivíduo  ex-

pressar-se), mas principalmente dimensão social, pautada na pos-

sibilidade de toda pessoa buscar e difundir informações a respeito

de qualquer matéria. 

Embora  o  julgamento não tenha sido o  caso-líder (leading

case) a respeito do tema, sua importância foi destacada em outros

casos julgados pela Corte IDH e em precedentes do STF (como

na ADI 4.815/DF,  que dispensou autorização prévia para publi-

cação de biografias), em verdadeiro diálogo das Cortes.

Por esse conjunto de razões,  a Lei 1.515/2015, do Municí-

pio de Novo Gama, ao criminalizar a crítica religiosa e vedar sua

manifestação pública,  invade competência legislativa da União,

afronta a laicidade do estado e  restringe indevidamente a  liber-

dade de expressão, de consciência e de crença, razões pelas quais

deve ser declarada inconstitucional.

4. PEDIDO CAUTELAR

Os requisitos para concessão de medida cautelar estão pre-

sentes.

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indire-
tos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de
imprensa, de freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos
usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios desti-
nados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões.
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o
objetivo exclusivo de regular  o acesso a eles,  para proteção moral  da
infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2.
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda
apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à
discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.”
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Sinal do bom direito (fumus boni juris) está suficientemente

caracterizado pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial e

pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à prote-

ção do regime de liberdades fundamentais e quanto à preservação

do regime constitucional de competências legislativas.

Perigo na demora processual  (periculum in mora)  decorre

da possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis às liberda-

des fundamentais das pessoas que estejam no Município de Novo

Gama,  ali residentes ou não,  pois poderiam sujeitar-se a  repres-

são criminal pelo exercício legítimo do direito constitucional à li-

berdade de expressão. Ademais, enquanto perdurar a vigência da

norma,  estar-se-á  diante  de  quadro  permanente  de  afronta  aos

princípios da laicidade e do pacto federativo.

5. PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Requer,  de  início,  que  esse  Supremo  Tribunal  conceda,

com a brevidade possível, em decisão monocrática e sem inti-

mação dos interessados, medida cautelar para suspensão da efi -

cácia das normas impugnadas, nos termos do art. 10, § 3º  , da

Lei 9.868/1999, a ser oportunamente submetida a referendo do

Plenário.

Requer que se colham informações da Câmara Municipal e

do Prefeito do Município de Novo Gama e que se ouça o Advo-

gado-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3º, da Constitui-

ção  da  República.  Superadas  essas  fases,  requer  prazo  para

manifestação da Procuradoria-Geral da República  (art.  5o,  § 2o,

da Lei 9.882/1999).
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Requer que, ao final, seja julgado procedente o pedido, para

se declarar  incompatibilidade com a  Constituição da República

da  Lei 1.515,  de 30 de junho de  2015,  do Município de  Novo

Gama.

Brasília (DF), 7 de novembro de 2016.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

RJMB/WCS/JP-PI.PGR/WS/150/2016
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