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PARECER Nº 111/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0554/08. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa 
oficializar o Hino Kolping. 
O projeto tem por objeto tornar oficial o Hino Kolping para abrilhantar os eventos da 
mundialmente conhecida Comunidade Kolping, que realiza trabalhos missionários e 
presta ajuda em diversos países em busca de desenvolvimento. 
O projeto não reúne condições de prosseguir em sua tramitação, como será 
demonstrado. 
Com efeito, dispõe o art. 19 da Constituição Federal: 
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; 
Por outro lado, segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, oficializar é dar sanção 
ou caráter oficial a algo. É submeter à sanção ou orientação do governo (Novo 
Dicionário da Língua Portuguesa, 2ª ed., revista e aumentada, 36ª impressão, Ed. 
Nova Fronteira, 1986, pp. 1216). 
Desse modo, a institucionalização do hino em pauta é uma questão religiosa a ser 
oficializada no âmbito da respectiva crença, por seus adeptos. O Estado brasileiro é 
laico e, por conseqüência, não lhe é permitido incorporar ou dar caráter oficial a 
crenças e costumes religiosos, até mesmo em respeito à liberdade garantida 
constitucionalmente aos cidadãos de escolher a orientação religiosa dentro de suas 
convicções pessoais, sem a chancela ou intervenção do Estado. 
Nesse exato sentido, é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo1: 
Assim, o modelo adotado pelo Brasil no que tange ao relacionamento entre as religiões 
e o Estado é o da separação, ou, como ensinam CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES 
GANDRA MARTINS: "O Brasil enquadra-se inequivocamente neste último desde o 
advento da República, com a edição do Decreto n. 119-A, de 17 de janeiro de 1890, 
que instaurou a separação entre a Igreja e o Estado. O Estado brasileiro tornou-se 
desde então laico, ou não-confessional. Isso significa que ele se mantém indiferente às 
diversas igrejas que podem livremente constituir-se, para o que o direito presta a sua 
ajuda pelo conferimento do recurso à personalidade jurídica" ("Comentários à 
Constituição do Brasil", 2º vol., pág. 50, Editora Saraiva, 1989). 
Em conseqüência, 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 isso evidencia simpatia em relação a determinadas orientações 
religiosas, o que é expressamente vedado pela Lei Maior. (grifamos) 
Tendo em consideração a simetria da hipótese vertente com aquela tratada no voto 
transcrito no parágrafo anterior, a decisão ali ventilada é igualmente válida para o 
balisamento da presente questão. 
Ante o exposto, presente a criação de embaraço de ordem religiosa, já que o Brasil é 
um Estado laico, portanto, sem religião oficial, somos 
Pela INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. 
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