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 Porto Alegre, 3 de outubro de 2017. 
 

 

 

Orientação Técnica IGAM nº 25.947/2017. 
 

 

 

I.  O Poder Legislativo do Município de Guaiba, RS, através de consulta 
enviada ao IGAM por Fernando, solicita orientação acerca da viabilidade técnica e 
jurídica do Projeto de Lei nº 105, de 2017, com origem no Poder Legislativo, que 
institui “O Dia da Marcha Para Jesus”, no Calendário Oficial de Eventos do município 
de Guaíba,  

 
 
 
II. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios a condição de ente da 
federação, atribuindo-lhes competências constitucionais, a destacar a de legislar sobre 
assuntos de interesse local, conforme o inciso I do art. 30, in verbis: 
 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 
                        Nesta esteira, legislar sobre data comemorativa no Município encontra-
se entre as competências do ente, configurando assunto de interesse local.  
 
 Todavia, em que pese detenha o Município competência para legislar 
sobre assuntos de interesse local, ao exercer esta competência deverá o ente estar 
atento aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do 
respectivo Estado1.  
 
  Neste sentido, importa destacar a questão relativa à laicidade do 
Estado, uma vez que o Brasil é um Estado laico por imposição constitucional. Com 
efeito, o art. 19 da Constituição Federal preconiza que: 
 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público; 

 

                                                 
1 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez 
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos 
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 A laicidade não incide em termos absolutos. Algumas medidas que 
impliquem em algum tipo de suporte estatal à religião podem ser consideradas 
constitucionalmente legítimas, se forem justificáveis a partir de razões não-religiosas, 
relacionadas à proteção de outros bens jurídicos também acolhidos pela Carta 
Constitucional2, cujo peso, no caso concreto, sobrepuje a tutela constitucional da 
laicidade3.  
 
 Não obstante, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mantém firme 
entendimento no sentido de que à República Federativa do Brasil, através da União, 
Estados e Municípios, é vedada a promoção de qualquer ação vinculada a orientação 
religiosa, conforme se verifica da recente decisão (ementa) a seguir transcrita:  
 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
MUNICIPAL DE MARAU QUE DISPÕE SOBRE CONSELHO 
MUNICIPAL DE PASTORES E DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS 
E EDUCACIONAIS DA COMUNIDADE EVANGÉLICA PARA 
AUXILIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. OFENSA À 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E FEDERAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. ESTADO LAICO. 
PRINCÍPIO DA IGUALDADE. - A Constituição Federal confere a 
validade das organizações religiosas e da respectiva liberdade de 
crença e de associação, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
atuação, nos termos do seu art. 5º, incisos VI, XVII e XVIII. - O 
Ordenamento Pátrio assegura a existência de uma República laica ou 
secular, em que o poder do Estado deve ser imparcial em relação às 
questões religiosas, sem amparo ou se opondo à religião, 
especialmente visando à imparcialidade ou eventuais distinções e isto 
acontece desde a separação, no Brasil, do Estado da Igreja, que 
ocorreu com o Decreto nº 119-A, de 07 de janeiro de 1890. Esta 
concepção vem sendo reproduzida em todas as Constituições 
Federais posteriores, inclusive, na Constituição Federal de 1988, 
conforme se percebe do art. 19. - Ao consagrar a laicidade, a 
Constituição Federal impede que o Estado intervenha em assuntos 

                                                 
2 Exemplo: conservação de igrejas barrocas ou de monumentos turísticos com conotação religiosa, em 
que a ação do Estado decorre da sua missão de proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural e 
paisagístico, poderá ocorrer, também, a união de esforços do Estado e de uma instituição religiosa na 
consecução de ações comunitárias, como no caso da manutenção de creches e asilos. 
3 Na jurisprudência brasileira, pode-se destacar, nesta mesma linha, ainda, o acórdão proferido pelo 
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Ação Direta de 
Constitucionalidade nº 113.349-01, realizado em 11 de maio de 2005, no qual se discutiu a validade de lei 
do Município de Assis, que determinara a obrigatoriedade de inserção do versículo bíblico “Feliz a Nação 
cujo Deus é o Senhor” em todos os impressos oficiais da municipalidade. Além de apontar vício formal 
na lei, o Tribunal também entendeu que ela padecia de vício de inconstitucionalidade material, por 
afrontar ao princípio do Estado laico. Nas palavras do Tribunal, “como deve o Estado manter-se 
absolutamente neutro em relação às diversas igrejas, não podendo beneficiá-las nem prejudicá-
las, não tem cabimento admitir a inserção de versículo bíblico nos impressos e documentos 
oficiais do Município, pois isto evidencia simpatia em relação a determinadas orientações 
religiosas, o que é expressamente vedado pela Lei Maior.” (Grifou-se) 
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religiosos e, de outro lado, a garantia do Estado laico, evita que 
dogmas da fé e concepções morais religiosas determinem o conteúdo 
de atos administrativos e estatais. - À República Federativa do Brasil, 
através da União, Estados e Municípios, é vedada a promoção de 
qualquer religião, portanto, inviável a permissão da existência de um 
conselho de pastores da comunidade evangélica que façam 
propostas de políticas públicas à Administração Pública. - O art. 5º da 
Constituição Federal, caput, consagra serem todos iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo que estas, quando 
existem, estão consagradas no próprio texto constitucional. - A carta 
Magna assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência e de 
crença, sendo garantido o livre exercício de cultos de religião, seus 
locais de culto e suas liturgias, sem qualquer diferenciação ou 
privilégio entre as religiões em si. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade Nº 70073223984, Tribunal Pleno, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado 
em 24/07/2017) 

 
 Neste contexto, na medida em que a proposição em análise contempla 
a instituição de data comemorativa atrelada a assunto que diz respeito à religiosidade, 
tem-se que a matéria posta afronta ao princípio constitucional de laicidade do Estado. 
 
 
 
IV.   Outrossim, no que respeita a inclusão de evento no calendário oficial do 
Município, importa registrar que a competência para instituir o calendário de eventos é 
do Executivo Municipal, posto que a repercussão deste calendário é de natureza 
administrativa, o que vincula a matéria. 

    
   Medidas administrativas apenas podem ser indicadas pelo Legislativo 
ao Executivo, tão-somente a título de colaboração. 
    
   As hipóteses de desrespeito à esfera de competência de outro Poder 
levam à inconstitucionalidade formal da Lei, impondo a declaração de nulidade total 
como expressão de unidade técnico-legislativa  

 
   Essa é a lição de Gilmar Ferreira Mendes quando afirma que "Defeitos 
formais, tais como a inobservância das disposições atinentes à iniciativa da lei ou 
competência legislativa, levam, normalmente, a uma declaração de nulidade total, uma 
vez que, nesse caso, não se vislumbra a possibilidade de divisão da lei em partes 
válidas e inválidas" (em "Jurisdição Constitucional", Saraiva, 1998, pág. 263). 

 
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul: 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
PELOTAS. LEI MUNICIPAL N.º 6.019/2013 QUE INCLUI NO 
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CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO AS FESTAS 
DE IEMANJÁ E NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. Constitui-
se em vício de iniciativa a promulgação, pelo Poder Legislativo de Lei 
Municipal que, ao incluir no calendário oficial de eventos do município 
as festas de Iemanjá e de Nossa Senhora dos Navegantes, interfere 
na organização de órgãos da Administração Pública, matéria 
reservada ao Chefe do Poder Executivo; bem como origina despesas 
não previstas na lei de diretrizes orçamentárias, com a criação de 
atribuições e serviços a serem executados pela Administração 
Municipal. Afronta ao artigo 8º, artigo 10, artigo 60, inciso II, alínea 
"d", artigo 61, incisos I e II, artigo 82, incisos III e VII, artigo 149, 
incisos I, II e III, bem como ao artigo 154, incisos I e II, todos da 
Constituição Estadual. JULGARAM PROCEDENTE. UNÂNIME (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade Nº 70057519886, Tribunal Pleno, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 
06/10/2014) 

  
   Em síntese, a proposição analisada, por tratar de matéria tipicamente 
administrativa, não poderia ter sido originada no Poder Legislativo, por constituir 
atribuição exclusiva do Chefe do Executivo.  

 
   
 
IV.   Dito isto, consoante às ponderações deduzidas, conclui-se que o 
Projeto de Lei analisado, que pretende a instituição e inclusão de evento no 
Calendário Oficial do Município, de autoria de vereador, não têm sustentação 
constitucional, concluindo-se por sua inviabilidade jurídica, tendo em vista que o Brasil 
é um Estado laico e não cabe ao Poder Público disciplinar assuntos que digam 
respeito a qualquer religião, bem como face à ocorrência de vício de iniciativa, no caso 
concreto. 
 
 O IGAM permanece à disposição.   
 

      
 Everton M. Paim               Marcos Daniel Leão 
 OAB/RS 31.446    OAB/RS 37.981  
 Consultor do IGAM                         Consultor do IGAM 
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