
PROC. Nº 1007/14 
PR        Nº   014/14 

 
 
 
 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

Este Projeto de Resolução tem em vista garantir a laicidade do Legislativo 
Municipal mediante a proibição de quaisquer símbolos religiosos nas dependências da Câmara 
Municipal de Porto Alegre e, por conseguinte, a retirada dos crucifixos e das imagens sacras 
expostos nos espaços públicos desta Casa Legislativa. E, com isso, mantida a Capela da Câmara, 
tem em vista também que esse local seja transformado em um espaço interreligioso, no qual se 
respeite a pluralidade das diversas correntes religiosas. 

A presente Resolução fundamenta-se no fato de que a República Federativa do 
Brasil, sob a égide da Constituição Federal de 1988, constitui-se num Estado laico, já que é 
vedado aos entes federativos manter relações de dependência ou aliança com quaisquer religiões 
(CF, art. 19, I). Assim, a fim de garantir a laicidade estatal, entende-se que se impõe aos Poderes 
Públicos não assumirem oficialmente nenhuma religião, tampouco ostentarem ou exibirem 
quaisquer símbolos religiosos, buscando sempre tratar igualmente as diversas crenças e as 
descrenças, sem deixar que as fundamentações religiosas influam nos rumos políticos e jurídicos 
dos órgãos públicos. 

No cumprimento desta ordem constitucional, o Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, por decisão unânime do Conselho da Magistratura, já decidiu pela retirada 
dos crucifixos dos prédios da Justiça gaúcha. Ao tomar tal decisão, o relator da matéria, o 
desembargador Cláudio Baldino Maciel, afirmou, em seu voto, que:  

Resguardar o espaço público do Judiciário para o uso somente de símbolos oficiais do 
Estado é o único caminho que responde aos princípios constitucionais republicanos de 
um estado laico, devendo ser vedada a manutenção dos crucifixos e outros símbolos 
religiosos em ambientes públicos dos prédios, explicou o magistrado.1  

Acerca dessa posição de vanguarda do TJ-RS, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Celso de Mello opinou:  

Parece-me justificável a resolução tomada pelo Conselho Superior da Magistratura do 
Estado do Rio Grande do Sul. Nem hostilidade oficial a qualquer religião nem 
ostentação, nos edifícios do Fórum (que são espaços de atuação do Poder Público), de 
quaisquer símbolos religiosos, como o crucifixo, a estrela de David ou o crescente 
islâmico!” 2 

Por outro lado, a defesa da permanência dos crucifixos em recintos estatais baseia-
-se em argumentos que insistem, sobretudo, na justificativa de que se tratam de objetos que se 
sustentam na condição majoritária do catolicismo no Brasil. Esse ponto de vista, entretanto, além 
de se basear em uma suposição (a de que ao se declarar católico, alguém suportaria a presença do 

                                                 
1 TJRS. “Determinada a retirada dos crucifixos dos prédios da Justiça gaúcha”. Disponível em 
<http://www.tjrs.jus.br/site/imprensa/noticias/#http://www.tjrs.jus.br/site/system/modules/com.br.workroom.tjrs/ele
ments/noticias_controller.jsp?acao=ler&idNoticia=172854>. 
2 MELLO FILHO, José Celso de. “O Estado laico e os crucifixos na Justiça gaúcha”. Disponível em 
<http://www.conjur.com.br/2012-mar-10/estado-laico-crucifixos-justica-rio-grande-sul>. 
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crucifixo em recintos estatais), depende de uma concepção de democracia que privilegia o 
princípio da maioria, que procura compor o princípio majoritário com o respeito ao pluralismo. 
Acontece que, por se acolher democraticamente o pluralismo, se tornam fundamentais a 
constatação e o reconhecimento da situação multirreligiosa que vigora no Brasil contemporâneo. 
Acrescente-se que a liberdade de crença não precisa de crucifixos fixados em paredes, afinal 
aqueles que frequentam os plenários, as salas de sessão e os corredores de um espaço estatal 
podem trazer consigo os objetos que correspondem a suas crenças, sejam elas quais forem, 
inclusive as católicas. Em suma, a presença de crucifixos em recintos estatais públicos não se 
sintoniza com uma concepção pluralista da democracia3.  

Enfim, a par de todos os fatos e fundamentos ora apresentados, propõe-se o 
presente Projeto de Resolução, com vista a garantir a laicidade deste Legislativo Municipal, 
solicitando aos nobres pares para deliberarem sobre sua aprovação. 

Sala das Sessões, 16 de abril de 2014. 

 
 

VEREADOR MARCELO SGARBOSSA 

                                                 
3 Cf. GIUMBELLI, Emerson. “Crucifixos em tribunais”. A Religião no Espaço Público. Disponível em 
<http://www.ufrgs.br/ner/index.php/estante/visoes-a-posicoes/33-crucifixos-em-tribunais>. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
 
 

Proíbe a afixação de símbolo religioso de 
qualquer espécie no Plenário Otávio Rocha, no 
Plenário Ana Terra, no Teatro Glênio Peres e em 
todos os demais espaços públicos ou de uso 
coletivo da Câmara Municipal de Porto Alegre 
(CMPA) e dá outras providências. 

 
 
Art. 1º  Fica proibida a afixação de símbolo religioso de qualquer espécie no 

Plenário Otávio Rocha, no Plenário Ana Terra, no Teatro Glênio Peres e em todos os demais 
espaços públicos ou de uso coletivo da Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA). 
 

Parágrafo único.  Os símbolos religiosos já afixados nos locais referidos no 
caput deste artigo até a data de publicação desta Resolução deverão ser retirados.  

 
Art. 2º  Em caso de manutenção da capela da CMPA, fica o local definido como 

um espaço interreligioso, sem a presença material ou visual de qualquer símbolo ou imagem que 
remeta a religião específica. 

 
Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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