QUESTÃO 6 - CONSTITUCIONAL
Considere a hipótese de você ser Defensor Público que atua no Município de Paraíso
Celestial do Norte, que aprovou Lei cujo texto consta abaixo. Na condição de Defensor
Público, você é procurado por dois representantes da comunidade dos Ateus e Agnósticos
Carentes Catadores de Papel, composta por membros de 32 famílias de catadores de
papéis residentes nas proximidades do Lixão de Paraíso Celestial do Norte, cujos filhos
todos frequentam a rede pública de ensino municipal. A comunidade dos Ateus e
Agnósticos Carentes Catadores de Papel de Paraíso Celestial do Norte solicita à Defensoria
providências no sentido de defender o direito de seus filhos à liberdade religiosa fundada
na noção de Estado laico. Responda a questão analisando (1) se há fundamento material
que sustente a pretensão dos membros da comunidade mencionada, e, em caso
afirmativo, (2) aponte, fundamentadamente, qual ou quais das ações constitucionais
seriam cabíveis, ou, sendo o caso, (3) que outras providências poderiam ser adotadas.

“LEI N. 37, de 2 de março de 2015:
TORNA OBRIGATÓRIA A DISPONIBILIZAÇÃO DE BÍBLIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Presidente da Câmara Municipal de Paraíso Celestial do Norte, no uso das atribuições
que lhe confere o § 11 do art. 38 da Lei Orgânica do Município de Paraíso Celestial do Norte,
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam as unidades escolares públicas e privadas de ensino fundamental e médio
obrigadas a manter em suas bibliotecas Bíblias para consulta de seus alunos.
Parágrafo único. Os exemplares deverão ficar em local de destaque, sendo disponibilizados
na forma impressa, em braile e áudio.
Art. 2º Durante e semana que antecede o Dia do Livro, será permitido a instituições que
assim desejarem distribuir exemplares da Bíblia nos pátios da escola, desde que acordado
previamente com a direção escolar.
Art. 3º O ensino religioso é disciplina obrigatória nas escolas públicas e privadas,
consistindo em leituras diárias de trechos selecionados da Bíblia, sob a orientação de
professores que, por ocasião das provas, questionarão os alunos acerca do conhecimento da
doutrina cristã.
Parágrafo único. A reprovação na disciplina de ensino religioso importará repetição de ano
e, quanto ocorrer pela segunda vez consecutiva terá como consequência a exclusão do aluno
reprovado da rede pública e implicará a proibição de novamente nela se inserir pelo prazo de
cinco anos a contar da segunda reprovação.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Paraíso Celestial do Norte, em 2 de março de 2015.
Vereador Manfredo Apolidoro Jequetibá - Presidente.”

(1a fundamento material) Nos termos do art. 19, I, da Constituição Federal, é vedado aos
Municípios estabelecer com os cultos religiosos ou igrejas relações de aliança, do que se
retira ser laico o Estado brasileiro e, enquanto ente federativo, estendendo-se tal laicidade
ao nível dos Municípios, (1b ainda fundamento material) que é de matrícula facultativa (CF,
art.210, § 1º) (1,0). (1c ainda fundamento material) No plano dos direitos fundamentais, o
art. 5º, VI, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo lícito concluir pela
existência de um direito subjetivo público à não intervenção por parte do Município no
âmbito da liberdade religiosa que, em sua forma elementar, compreende o direito a não ter
qualquer crença religiosa ou, ainda, a liberdade de escolha acerca de qual crença religiosa
professar (1,0). (2 ações constitucionais cabíveis) Poderia ser ajuizada uma ação civil pública
(em razão de que a mencionada lei aplica-se à toda rede pública de ensino fundamental e
viola frontalmente a CF, podendo te judicialmente afastada a obrigatoriedade de
observância ao seu art. 3º e parágrafo único, tanto para a rede pública quanto para as
escolas privadas, protegendo direito difuso) (2,0); ou mandado de segurança coletivo (em
razão de que o grupo que levou a reclamação à DP, plenamente delimitável, detém direito
subjetivo individual homogêneo líquido e certo a não se submeter aos efeitos concretos da
lei - art. 3º e seu parágrafo único - manifestamente em desacordo com a CF) (2,0), visando a
obtenção de provimento judicial que os liberasse do ensino religioso tal como estabelecido
na lei em questão. (3a outras providencias cabíveis) À DPE, acaso previsto expressamente a
existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade na Constituição Estadual, com
competência para julgamento atribuída ao TJ Estadual, competiria o ajuizamento de tal ação
desde que a tanto legitimada(2,0); ou, ausente a legitimação, (3b ainda outras providências
cabíveis) caberia a representação a um dos órgãos legitimados (cabível tal ação em face de
que normas definidoras de direitos fundamentais são de reprodução implícita nas
constituições estaduais) (1,0), o que afastaria a possibilidade de ajuizamento da ADPF pela
regra do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.882/99 (1,0).

