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PARECER Nº 204/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0510/08. 
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que pretende 
oficializar o Hino a Frederico Ozanam da mundialmente conhecida Sociedade de São 
Vicente de Paulo, música de Ronaldo Carneiro e letra de Normando Carneiro da Silva. 
O projeto não reúne condições de prosseguir em sua tramitação, como será 
demonstrado. 
Segundo Plácido e Silva2, a palavra oficializar serve para designar todo ato do governo 
ou do poder público que vem tornar como oficial ou ter como oficial, instituição, cargo, 
função, atividade ou qualquer outra coisa, que tinha o caráter privado ou é particular, 
simplesmente para os equiparar ou para lhes cometer as vantagens ou prerrogativas 
atribuídas aos oficiais ou de caráter público. 
Por sua vez, o hino3, em seu sentido jurídico, é definido como a composição de 
exaltação patriótica, legalmente aprovada, para ser tocada e respeitosamente ouvida 
nos atos solenes de culto à Pátria. [...] Mas há hinos dedicados a fatos e símbolos, 
próprios às comemorações a eles referentes: hino da independência, o hino da 
bandeira. 
Depreende-se, portanto, que o hino em referência não se trata de uma composição de 
exaltação patriótica, e sim uma homenagem a uma pessoa situada no âmbito religioso, 
razão pela qual não poderia ser definida como hino para fins de oficialização. 
Sob outro aspecto, presente a homenagem de ordem religiosa, conclui-se que a 
institucionalização do hino em pauta é uma questão 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 
Paulo4: 
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. 
Ademais, infere-se da justificativa de fls. 2/4, que a matéria que não se encontra 
circunscrita no âmbito do interesse local do Município, como exige o art. 30, inciso I, 
da Constituição Federal e art. 13, inciso I, da Lei Orgânica Paulistana, uma vez que 



não configura matéria de predominante interesse municipal, mas de interesse da 
ordem religiosa ora objeto de pronunciamento, de alcance, inclusive, mundial.  
Explicando acerca da expressão ‘interesse local dos Municípios’, explana a jurista 
Fernando Dias Menezes de Almeida5 o seguinte: 
[...] Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências municipais gira 
necessariamente em torno da conceituação do que seja esse “interesse local”, que 
aparece na Constituição substituindo o “peculiar interesse” municipal do direito 
anterior. 
A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção doutrinária, 
avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de fazer coincidir o 
peculiar interesse com o interesse predominante do Município. 
HELY LOPES MEIRELLES (1981:86) bem explica o porquê dessa equivalência: 
‘Peculiar interesse não é interesse exclusivo do Município; não é interesse privativo da 
localidade; não é interesse único dos munícipes. Se se exigisse essa exclusividade, 
essa privatividade, essa unicidade, bem reduzido ficaria o âmbito da administração 
local, aniquilando-se a autonomia de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não 
há interesse municipal que o não seja reflexamente da União e do Estado-membro, 
como também não há interesse regional ou nacional, que não ressoe nos Municípios, 
como partes integrantes da Federação brasileira, através dos Estados a que 
pertencem. O que define e caracteriza o peculiar interesse, inscrito como dogma 
constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o Estado ou a União’. 
No mesmo sentido a lição de SAMPAIO DÓRIA (1928:v.XXIV,419): 
‘O entrelaçamento dos interesses dos Municípios com os interesses dos Estados, e com 
os interesses da Nação, decorre da natureza mesma das coisas. O que os diferencia é 
a predominância e não a exclusividade’[...]. 
No presente caso, o projeto pretende dar caráter oficial ao Hino a Frederico Ozanam, 
objeto, inclusive, de análise pela instância máxima de sua ordem religiosa respectiva 
quanto à sua beatificação, razão pela qual não há como vislumbrar o predominante 
interesse municipal em levar a efeito a oficialização pretendida. 
Ante o exposto, presente a presente a criação de embaraço de ordem religiosa, já que 
o Brasil é um Estado laico, portanto, sem religião oficial, além da ausência de interesse 
local a nortear a proposição, somos 
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