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Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça nenhuma de suas bênçãos! 

Salmos 103:2 

Com o alvorecer de um novo cenário mundial após a abertura dos espaços públicos 

pós-pandemia, vimos em todo o tempo a manifestação da Graça e a da Misericórdia de Deus, 

por não faltarem campos de atuação para que os filhos de Deus resplandecessem como 

luminares (Fl 2:15). 

A ANAJURE pôde realizar muitos trabalhos nesse ano que se encerra, seja por meio 

de atividades de cunho mais intelectual como a elaboração de 27  notas técnicas a fim de 

trazer um embasamento técnico ou na participação de eventos nacionais e internacionais 

relacionados ao nosso múnus institucional. 

Promovemos, pela graça de Deus, o  8º Congresso Internacional sobre Liberdades 

Civis Fundamentais, recebendo participantes de todo o país no auditório da Defensoria 

Pública da União, em Brasília, bem como o nosso 9º Encontro Nacional de Juristas 

Evangélicos - ENAJURE, no Colégio Batista Mineiro, em Belo Horizonte/MG. Entendemos 

que o Academia Anajure, por sua vez, poderia comportar uma modalidade híbrida iniciando-

se virtualmente em 2022 e com a participação presencial em meados de 2023, para que a 

formação dos novos juristas abarque o maior conteúdo possível para os desafios que as 

liberdades civis individuais possam ser enfrentados com mais excelência na interface da 

religião e do estado, da fé e da política. 

É digno de nota a nossa participação do lançamento da Mesa Redonda do Brasil para a 

Liberdade Religiosa, vinculada à International Religious Freedom Roundtables (IRF) e do Iº 

Simpósio Brasileiro de Liberdade Religiosa promovido pelo Centro Internacional de Estudos 

em Direito e Religião. Tivemos o prazer de marcar presença no Iº Fórum das Religiões, 

evento promovido pela Comissão de Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil 

da Seccional de Sergipe e da comemoração dos 505 anos da Reforma Protestante na Câmara 

dos Vereadores de Santo André/SP. Entre os compromissos assumidos pela entidade, 

assinamos um termo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral no combate à 

desinformação eleitoral, considerando o ano de eleições majoritárias. 
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Nesse sentido, visualizamos novos desafios quanto à liberdade religiosa. A política, 

cada vez mais partidária e polarizada, se tornou a motivação para que a liberdade de culto 

fosse tratada como um direito de valor secundário. Depredações, saques, vilipêndios, ações de 

agentes públicos e privados aumentaram a sensação de que a perseguição religiosa ocorre 

principalmente por motivações de cunho político e social cujo caráter moderno apresenta-se 

cada vez mais hostil à religião.   

À nível internacional, por sua vez, pudemos apresentar relatórios para a Organização 

das Nações Unidas (ONU), discorrendo acerca dos povos indígenas e o direito à liberdade de 

religião ou crença deles, atendendo a uma convocatória do órgão; em abril, o departamento 

jurídico da ANAJURE enviou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos um levantamento acerca da liberdade religiosa no mundo. A ANAJURE participou 

das audiências do 150º Período Ordinário de Sessões da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH), que ocorreu em Brasília (DF) entre os dias 22 e 27 do mês de agosto.  

Em outubro, seguindo na agenda internacional, estivemos em Lima, no Peru, 

participando da 52ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Inclusive, desde 2019, a ANAJURE detém registro perante a OEA como Organização da 

Sociedade Civil (OSC) e busca cooperar para os trabalhos da entidade por meio da defesa das 

liberdades civis fundamentais.  

Contudo, não podemos achar que atingimos uma situação confortável ou que os 

direitos tão caros estão avançando para uma maturidade da comunidade internacional. Ainda 

existe muito trabalho a realizar e, se Deus assim permitir, continuaremos. 

Com o coração agradecido pelo ano que passou, portanto, deixamos a seguir para você 

acompanhar uma visão geral do que fizemos em 2022. Boa leitura! 

Em Cristo, 
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A ANAJURE é uma entidade civil com fins não econômicos que congrega advogados, 

juízes, desembargadores, promotores, procuradores, acadêmicos e bacharéis em direito, tendo 

seu lançamento institucional sido realizado no Auditório Freitas Nobre da Câmara dos 

Deputados, em Brasília/DF, em novembro de 2012. 

Tem como missão institucional primordial a defesa das liberdades civis fundamentais 

– em especial a liberdade religiosa e de expressão – e a promoção dos deveres e direitos 

humanos fundamentais – em especial o princípio da dignidade da pessoa humana, tudo isso 

sob a égide e as bases principiológicas do Cristianismo e do seu consectário histórico, o 

Estado Democrático de Direito. 

A entidade tem estabelecido coordenação estadual em 20 Unidades da Federação: 

Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins. No âmbito nacional, a ANAJURE 

é composta por 07 diretores nacionais e 16 conselheiros, além de aproximadamente 800 

associados distribuídos entre membros efetivos, provisórios e aliados de todas as partes do 

Brasil. Dispomos de um Conselho de Representação Estadual (CRE), composto por 

coordenador e vice coordenador em 20 Estados, além de 12 Departamentos de trabalho, 

estabelecidos a partir dos diferentes campos de atuação da ANAJURE. 

Cumprindo com seus objetivos institucionais – art. 4º, alínea “b”, tem parceria 

institucional e representa perante o Poder Público, em matérias concernentes às liberdades 

civis fundamentais, em especial, a Liberdade Religiosa, as denominações evangélicas 

chamadas de “Igrejas Históricas”, quais sejam: Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja 

Metodista, Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, Igreja Batista Independente, 

Convenção Batista Brasileira e Igreja Adventista. 
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Para o cumprimento de sua missão institucional, a ANAJURE desenvolve atividades 

diversas.  

No campo acadêmico realiza anualmente o Academia ANAJURE; o Encontro 

Nacional de Juristas Evangélicos - ENAJURE; o Congresso Internacional sobre Liberdades 

Civis Fundamentais; promove o MBA em Gestão de Organizações Religiosas e Terceiro 

Setor, em parceria com a FranklinCovey; possui publicações sobre liberdade religiosa e a 

proteção de direitos de pessoas refugiadas; e publica periodicamente a Revista Brasileira de 

Direito e Religião (ReBraDiR). 

Na seara pública, contribui para debates concernentes às liberdades civis fundamentais 

por meio da divulgação de notas públicas; do diálogo com entes públicos; da participação em 

eventos; e do ingresso como amicus curiae em demandas em trâmite nos tribunais brasileiros 

e na Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

 

Em seus trabalhos, a ANAJURE prioriza a defesa da dignidade da pessoa humana, 

entendendo que, para isso, é imprescindível proteger a vida em todas as etapas do 

desenvolvimento humano. O trabalho desenvolvido pela ANAJURE tem sido de extrema 

relevância. Há temas em debate nos diferentes poderes que afetam grupos religiosos na vida 

em sociedade, demandando atuação técnica e pontual.    
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Advogada. Secretária da Comissão de Direito e Liberdade 

Religiosa da OAB/PR. Membro da Comissão de Direito do 

terceiro setor da OAB/PR. Pós-graduada em Estado 

Constitucional e Liberdade Religiosa, Direito do Terceiro Setor e 

Direito Ambiental. Membro da Comissão Especial de Liberdade 

Religiosa/OAB.  

 

Advogado. Diretor Jurídico da Divisão Sul-Americana da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. Especialista em "Tutela dos Interesses 

Difusos" pela Universidade da Amazônia e Mestre em Direito 

pela Universidade Católica de Brasília. É Professor de direito em 

diversas faculdades e universidades brasileiras. 

 

Advogado. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), com especialização lato sensu na FESMP/PB 

(Fundação Escola Superior do Ministério Público da Paraíba). 

Pós-graduado em Direito Empresarial pela UEPB. Pós-graduado 

em Regimes Próprios de Previdência Social pela Universidade 

Cândido Mendes. Procurador Geral Municipal. Assessor Jurídico 

da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil-

UIECB. 
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Advogado e pós-graduado em “Direito do Terceiro Setor” pela 

Universidade Positivo e em “Estado Constitucional e Liberdade 

Religiosa” pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vice-

presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da 

OAB/PR. Diretor Jurídico do Conselho Diretivo Nacional da 

ANAJURE. 

 

Doutorando em Direito Público na Universidade de Coimbra. 

Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. Especialista em 

Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, em parceria com ANAJURE, Ius 

Gentium Conimbrigae e Regent's Park College da Universidade 

de Oxford. 

 

Advogado. Secretário Executivo Nacional da Associação da 

Igreja Metodista (AIM). Pós-graduado em “Estado Constitucional 

e Liberdade Religiosa” pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

 

Advogado Constitucionalista, formado em Direito pela 

Unicuritiba, Pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil 

pela Unicuritiba. Foi Coordenador da Aliança Bíblica 

Universitária - ABUB em Curitiba e atualmente estuda a relação 

entre Cristianismo e Política pelo Seminário Teológico Jonathan 

Edwards. Membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba (PIB), é 

autor do livro Manual do Universitário Cristão - MUC, da 

Cartilha de Organização Jurídica para Igrejas e autor de artigos 

em revistas especializadas.) 
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Órgão administrativo, de natureza consultiva, constituído por conselheiros na 

qualidade de membros honorários ou líderes eclesiásticos de reputação ilibada e de nobres 

serviços prestados à Igreja evangélica e à sociedade, que tem como finalidade precípua opinar 

e aconselhar a entidade nos assuntos a ele submetidos. 
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Órgão administrativo de natureza representativo-consultiva, constituído pelos 

coordenadores das seções estaduais da ANAJURE entre os membros fundadores, honorários 

ou efetivos, que são nomeados anualmente pelo CDN, e tem a finalidade específica de 

executar regional e localmente as disposições estatutárias, regimentais e resolutivas 

determinadas pela Assembleia Geral, pelo Conselho Diretivo Nacional e pela Diretoria 

Executiva. O CRE tem os seguintes membros: 
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Os Departamentos e secretaria estão subordinados à Diretoria Executiva, com o intuito 

de sistematizar e potencializar o trabalho desenvolvido pela ANAJURE, na forma do Artigo 

14 do Estatuto. A seguir, listaremos os objetivos de cada departamento, bem como os seus 

respectivos líderes. As atividades estão expostas no calendário de ações do ano. 

 

 

Coordena a atuação jurídica da ANAJURE na defesa das liberdades 

civis fundamentais, em especial da liberdade religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento e divulgação de pesquisas acadêmicas que envolvam os temas conectados ao 

trabalho da ANAJURE. Assim, Liberdade Religiosa, a sua proteção no plano nacional e 

internacional a partir da lógica de Tutela múltipla dos direitos fundamentais, estrutura e 

funcionamento das Entidades Religiosas, dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

Informar e capacitar o máximo de pessoas acerca 

do tema refúgio. Prestar orientações às igrejas e 

preparar para o recepcionamento de refugiados. 

Estruturar uma rede nacional/internacional de 

parcerias no acolhimento e orientações de 

refugiados. 
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Promover a investigação, coleta, análise e, por 

fim, compartilhamento estratégico das 

informações compiladas nas áreas monitoradas 

(poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e 

Ministério Público, assim como OAB, 

movimentos sociais e internacionais 

caracterizados de “anticristãos”, partidos políticos 

e imprensa). Fornecer informações técnicas e 

precisas, antecipadamente, à própria instituição e 

seus stakeholders sobre as matérias que envolvem 

a missão institucional da ANAJURE. 

 

 

 

Expandir a rede de instituições parceiras; Estreitar o relacionamento 

com as instituições cooperadoras; Consolidar a equipe de trabalho. 

 

 

 

 

Apresentar a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos - 

ANAJURE, para Igrejas; Prestar contas das atividades realizadas pela 

ANAJURE para as Igrejas associadas; Promover conscientização nas 

Igrejas sobre temas relativos à Liberdade Religiosa; Prospectar novos 

associados, sejam pessoas físicas (juristas) ou jurídicas (Igrejas); Ouvir 

as demandas e necessidades das Igrejas e lideranças evangélicas. 
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Representar os objetivos e as missões da 

ANAJURE na área da Educação; atender às 

demandas das Instituições de Ensino 

Confessional que chegarem ao nosso 

conhecimento por meio das associações 

parceiras, bem como servir à sociedade através 

de notas públicas e pareceres, quando for 

necessário, sobre temas de relevância e impacto 

para a área da Educação. 

 

 

 

Nas atividades de imprensa, com informação online, temos produção, 

edição e divulgação de material jornalístico para: site e redes sociais 

(instagram, facebook, twitter, linkedin, whatsapp e sendpulse), além de 

apoio na organização de eventos, coordenados pela diretoria executiva. 

 

 

Assegurar o adimplemento das contribuições dos associados e 

parceiros; Promover conscientização dos associados quanto à 

necessidade de suas contribuições; Supervisionar o cumprimento 

do Orçamento Anual; Prestar relatórios financeiros regulares nas 

reuniões da Diretoria Geral ou quando solicitado; Cumprir 

tempestivamente as obrigações financeiras da Associação; 

Prospectar novos associados/parceiras, sejam pessoas físicas 

(juristas) ou jurídicas (vg Igrejas); Constituir um fundo de reserva 

através de medidas como contenção de despesas e prospecções; 

Apoiar e viabilizar o trabalho do Diretor Financeiro. 
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Acompanhamento dos projetos de lei em 

tramitação e das propostas de políticas públicas 

governamentais, especialmente no que diz respeito 

aos deveres e direitos humanos fundamentais; 

Capacitação dos associados em assuntos 

parlamentares; 

Promoção e defesa das liberdades civis 

fundamentais, dos ideais do Estado Democrático 

de Direito e dos valores do Cristianismo, em 

especial, a defesa da dignidade da pessoa humana; 

Diálogo e relacionamento entre o público 

estratégico no âmbito dos Poderes Executivo, 

Judiciário e Legislativo. 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer o sentimento de pertencimento dos 

associados da ANAJURE, e motivados a 

contribuir no que for preciso; Trabalhar para que 

a ANAJURE seja cada vez mais conhecida para 

os não associados, instituições e igrejas que 

ainda não são parceiras e/ou não conhecem o 

nosso trabalho. 

 

 

 

Promover a integração interinstitucional entre ANAJURE e 

organizações do Terceiro Setor; Apresentar a ANAJURE às 

instituições do Terceiro Setor, através de participação em 

eventos/reuniões/conferências; Sistematizar o recebimento de 

demandas; Consolidar o GTEP - Terceiro Setor (Grupo Técnico de 

Estudos e Pareceres). Coordenar a prestação de assessoria a 

organizações de terceiro setor. 
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Receber e Enviar Ofícios; Contatos telefônicos; Realizar Comunicação 

interna com Diretores, Coordenadores e Associados da ANAJURE; 

Realizar os apontamentos da agenda do Presidente da ANAJURE; 

Abrir as salas para reuniões virtuais, incluindo as reuniões de oração; 

Gerar e enviar links das reuniões nos grupos do whatsapp/e-mail; 

Participar das reuniões dos órgãos da ANAJURE; Manter toda a 

documentação da ANAJURE atualizada e devidamente registrada; 

Produzir Convocatórias, Atas das reuniões, Portarias e Resoluções, 

conforme solicitado. 

 

 

 

Manter em funcionamento o escritório central da ANAJURE (em 

Brasília/DF), a fim de servir de apoio aos demais departamentos, 

órgãos e atividade da associação. 
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Algo marcante no trabalho da ANAJURE ao longo destes anos tem sido sua parceria 

com diversas entidades em defesa da liberdade religiosa no Brasil. Tal atuação é marcada por 

congressos, palestras, treinamentos, publicações, audiências públicas no Congresso Nacional, 

atuação em casos perante os tribunais superiores, Notas Públicas e Pareceres Técnicos acerca 

das diversas temáticas que fazem parte da agenda de trabalhos da ANAJURE, por exemplo: 

liberdade religiosa, confessionalidade e filantropia, refugiados e ajuda humanitária, defesa da 

vida, defesa da família, etc.  

Desde 2012, envolvida em trabalhos estratégicos com ética, diálogo e autonomia, a 

ANAJURE se consolidou em todo o território nacional e tem recebido apoio e confiança de 

importantes aliados que caminham juntos, em defesa do bem maior da defesa e promoção das 

liberdades civis fundamentais. 
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Em sua atuação internacional, a ANAJURE é membro fundador da FIAJC (Federación 

Inter Americana de Juristas Cristianos), e membro da RLP (Religious Liberty Partnership), 

Além disso, a ANAJURE tem várias parcerias internacionais com entidades cristãs que 

trabalham com direitos humanos ao redor do mundo, tais como: IIRF - International Institute 

for Religious Freedom; CSW - Christian SolidarityWorldwide; Stefanus Alliance; USCIRF - 

United States Commission on International Religious Freedom; Regent’s Park College - 

University of Oxford; Ratio Legis - Universidade Autónoma de Lisboa; Middle East Concern; 

Advocates International e Open Doors International. 
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No âmbito do departamento de imprensa da ANAJURE, as atividades de mídia são 

desenvolvidas por cinco pessoas: uma jornalista, um designer e uma equipe de Tecnologia da 

Informação composta por três colaboradores.  

Atualmente, além do site institucional www.anajure.org.br, a entidade página no 

facebook (8.788 fãs), perfil no twitter (2.262 mil seguidores) e instagram (8.414 mil curtidas), 

linked-in (233 conexões), canal no youtube (1.013 mil inscritos) e uma conta no whatsapp de 

imprensa que também funciona como difusor de notícias em listas de transmissão para 

associados e interessados, no número: 83 99406-2826. Além disso, contamos com newsletter 

que semanalmente envia notícias via e-mail para aqueles que acompanham o trabalho da 

ANAJURE. É possível inscrever-se neste link: https://anajure.org.br/newsletter/ 

Desde 2021, e seguindo em melhorias, também temos disponível para os associados 

uma plataforma na qual disponibilizamos material exclusivo de vídeo, devocionais e notícias 

para nossos filiados. Neste mesmo ambiente, eles podem ver nosso calendário anual, fazer 

pagamentos de mensalidades e verificar o histórico financeiro de sua filiação. 

Ainda em 2022, entrou no ar ainda terceira chamada de trabalhos para a Revista 

Brasileira de Direito e Religião (ReBraDiR), mais um canal da ANAJURE para falar de fé e 

liberdade religiosa, no ar desde 2020.  

 
SITE: https://anajure.org.br/  

  

 

YOUTUBE: @ANAJUREoficial 

 
INSTAGRAM: @anajureoficial 

 
FACEBOOK: @anajure.oficial 

 

TWITTER: @ANAJURE_Oficial 

  

 

e-mail: secretaria.geral@anajure.org.br  

 

WHATSAPP: (83) 99406-2826 

 

www.anajure.org.br
https://anajure.org.br/newsletter/
https://anajure.org.br/
https://www.youtube.com/user/ANAJUREOficial
https://www.instagram.com/anajureoficial/
https://pt-br.facebook.com/anajure.oficial/
https://twitter.com/anajure_oficial
mailto:secretaria.geral@anajure.org.br
https://wa.me/5583994062826
https://anajure.org.br/
https://www.youtube.com/user/ANAJUREOficial
https://www.instagram.com/anajureoficial/
https://pt-br.facebook.com/anajure.oficial/
https://twitter.com/anajure_oficial
https://wa.me/5583994062826
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O início do ano teve diversas reuniões para dar 

continuidade ao planejamento anual de 2022, já 

organizado desde o final de 2021. Após isso, a 

ANAJURE participou da sessão solene de lançamento 

da Mesa Redonda do Brasil para Liberdade Religiosa, 

vinculada à International Religious Freedom 

Roundtables (IRF), fundadora de várias mesas redondas 

em dezenas de países integrantes da Aliança para a 

Liberdade Religiosa. Na ocasião, além de divulgar suas 

atividades, a associação comemorou a criação desta 

mesa, pois entendeu que a mesma demonstra o 

crescimento do interesse da sociedade civil brasileira 

em fomentar discussões que visam o avanço da 

Liberdade Religiosa no mundo e, agora, no Brasil.  

 

A ANAJURE, no mês de fevereiro, publicou quatro notas públicas, a saber, 1) sobre 

invasão à Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba; 2) sobre o PL 3346, que busca 

assegurar ao empregado o exercício da guarda religiosa; 3) sobre Emenda Constitucional 

116/2022, que estabeleceu a não incidência de IPTU sobre templos religiosos alugados; e 4) 

sobre a descriminalização do aborto até a 24ª semana de gravidez na Colômbia. 

 

https://anajure.org.br/anajure-participa-da-mesa-redonda-do-brasil-para-liberdade-religiosa/
https://anajure.org.br/anajure-participa-da-mesa-redonda-do-brasil-para-liberdade-religiosa/


 

 

 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA ANAJURE EM 2022 

 

Na primeira manifestação, a ANAJURE emitiu 

Nota de Repúdio em razão da profanação realizada na 

Igreja Nossa Senhora do Rosário (Curitiba - Paraná) 

pelo Núcleo Periférico de Curitiba, em protesto pela 

morte do refugiado congolês Moïse Mugenyi. No 

parecer, a associação sustentou que houve violação à 

proteção constitucional à liberdade religiosa e registrou 

a comunicação do envio de ofício para o Conselho de 

Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores 

de Curitiba. 

A segunda manifestação, por sua vez, versou 

sobre o PL 3346/2019, que pretende modificar o texto 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para 

viabilizar que o empregado cumpra prestação alternativa 

quando o seu dia de guarda religiosa coincidir com o dia 

de trabalho. A ANAJURE manifestou seu apoio ao PL 

n. 3.346/2019, compreendendo que a sua aprovação 

contribuirá para a proteção da liberdade religiosa e para 

a viabilização do exercício do direito de objeção de 

consciência, conferindo maior segurança jurídica aos 

empregados e servidores que guardam um determinado 

dia sagrado.  

Acerca da terceira manifestação, a Assessoria 

Jurídica emitiu Nota Pública a fim de parabenizar o 

Congresso Nacional pela promulgação da Proposta de 

Emenda Constitucional n. 200/2016, que propôs a não 

incidência de IPTU sobre templos religiosos alugados, 

compreendendo que o referido texto trará maior 

segurança jurídica às igrejas cujos templos funcionam 

em imóveis alugados. 

 

https://anajure.org.br/anajure-emite-nota-de-repudio-sobre-invasao-a-igreja-nossa-senhora-do-rosario-em-curitiba/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-o-pl-3346-que-busca-assegurar-ao-empregado-o-exercicio-da-guarda-religiosa/
https://anajure.org.br/anajure-emite-nota-de-repudio-sobre-invasao-a-igreja-nossa-senhora-do-rosario-em-curitiba/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-o-pl-3346-que-busca-assegurar-ao-empregado-o-exercicio-da-guarda-religiosa/
https://anajure.org.br/emenda-116/
https://anajure.org.br/emenda-116/
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Por fim, a quarta manifestação pública tratou 

acerca da descriminalização do aborto até a 24ª semana 

de gravidez na Colômbia. A associação manifestou sua 

discordância quanto à descriminalização do aborto até o 

período estabelecido, e entendeu que possíveis 

questionamentos da decisão devem ser feitos dentro dos 

limites do Estado Democrático de Direito. 

 

 

   

Em fevereiro, a ANAJURE solicitou 

providências à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) com relação à interrupção de uma 

Missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba 

(PR), ocorrida durante protesto contra o racismo no dia 

5 de fevereiro do corrente ano.  

 

Por meio da Assessoria Jurídica, a ANAJURE, 

em fevereiro, emitiu parecer acerca do PL 1096/2019, o 

qual tem como finalidade declarar a inexistência de 

vínculo empregatício entre as organizações religiosas e 

os ministros religiosos. No parecer, a associação 

compreendeu que o nexo existente entre o ministro 

religioso e as organizações religiosas de caráter 

eminentemente vocacional-religioso afastaria a 

configuração do vínculo empregatício.  

 

https://anajure.org.br/veja-o-posicionamento-da-anajure-acerca-da-descriminalizacao-do-aborto-ate-a-24a-semana-de-gravidez-na-colombia/
https://anajure.org.br/veja-o-posicionamento-da-anajure-acerca-da-descriminalizacao-do-aborto-ate-a-24a-semana-de-gravidez-na-colombia/
https://anajure.org.br/cidh-recebe-caso-da-invasao-a-missa-em-curitiba/
https://anajure.org.br/cidh-recebe-caso-da-invasao-a-missa-em-curitiba/
https://anajure.org.br/parecer-acerca-do-pl-1096-2019-que-dispoe-sobre-a-natureza-do-vinculo-dos-ministros-religiosos-com-as-organizacoes-religiosas/
https://anajure.org.br/parecer-acerca-do-pl-1096-2019-que-dispoe-sobre-a-natureza-do-vinculo-dos-ministros-religiosos-com-as-organizacoes-religiosas/
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 Em fevereiro, registra-se que a ANAJURE foi mencionada por sua notória atuação em 

quatro portais de notícias, divulgados com as seguintes manchetes:   

“Mobilização contra jogatina envolve católicos, 

evangélicos e espíritas” 

 

 

“Invasão de igreja gera onda de críticas no país; 

vereador do PT é alvo de pedidos de cassação” 

 

 

“Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebe 

pedido de investigação no caso de invasão à Missa em 

Curitiba” 

 

“Caso de invasão de igreja é encaminhado à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos” 

 

 

 

 

https://anajure.org.br/blog-do-noblat-mobilizacao-contra-jogatina-envolve-catolicos-evangelicos-e-espiritas/
https://anajure.org.br/gazeta-do-povo-invasao-de-igreja-gera-onda-de-criticas-no-pais-vereador-do-pt-e-alvo-de-pedidos-de-cassacao/
https://anajure.org.br/rede-tv-comissao-interamericana-de-direitos-humanos-recebe-pedido-de-investigacao-no-caso-de-invasao-a-missa-em-curitiba/
https://anajure.org.br/gazeta-do-povo-caso-de-invasao-de-igreja-e-encaminhado-a-comissao-interamericana-de-direitos-humanos/
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A ANAJURE, por meio de seu Departamento de 

Refugiados, Ajuda Humanitária e Desenvolvimento, 

promoveu dois alertas de oração no mês de fevereiro. 

Um alerta de oração pela população da Ucrânia 

foi divulgado em razão dos ataques dos russos ocorridos 

desde a madrugada do dia 24, sob a justificativa de 

proteger separatistas da região. 

 

 

 

O segundo alerta de oração expôs a necessidade 

urgente de suporte para a população de Petrópolis, no 

Rio de Janeiro, que enfrentou grave tragédia em 

decorrência das fortes chuvas na região. 

 

 

 

Ainda em fevereiro, divulgou-se a nova 

disciplina do MBA em Gestão de Organizações 

Religiosas e Terceiro Setor, fruto de uma parceria entre 

a ANAJURE e o Franklin Covey.  A disciplina 

“Privacidade e Proteção de Dados aplicadas a 

organizações religiosas e terceiro setor” contou com o 

professor Edmilson Almeida, tendo início no dia 02, 

com aula ao vivo. 

 

https://anajure.org.br/oracao-pela-ucrania/
https://anajure.org.br/oracao-pela-ucrania/
https://anajure.org.br/convocacao-de-ajuda-e-oracao-para-populacao-de-petropolis-rj-l-leia-a-nota-e-veja-como-fazer-doacoes/
https://anajure.org.br/convocacao-de-ajuda-e-oracao-para-populacao-de-petropolis-rj-l-leia-a-nota-e-veja-como-fazer-doacoes/
https://anajure.org.br/desconto-de-50-ate-06-02-i-matricule-se-no-mba-em-gestao-de-organizacoes-religiosas-e-terceiro-setor/
https://anajure.org.br/desconto-de-50-ate-06-02-i-matricule-se-no-mba-em-gestao-de-organizacoes-religiosas-e-terceiro-setor/
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A ANAJURE, no mês de março, publicou duas notas públicas, a saber, 1) sobre o PL 

2/2019, que restringe o uso do título “Bíblia” em publicações impressas e eletrônicas; e 2) 

sobre os ataques a igrejas no Ceará. 

A primeira manifestação foi sobre o PL 2/2019, 

que busca proibir que o nome “Bíblia” ou “Bíblia 

Sagrada” seja utilizado em publicações impressas ou 

eletrônicas com sentido diferente do já consagrado pela 

religião cristã. Na nota, a associação manifestou-se pela 

rejeição do PL, compreendendo que a redação 

empregada é excessivamente ampla e que a verificação 

do enquadramento da conduta em debate como 

estelionato ou crime contra o sentimento religioso é 

atividade que compete ao Judiciário. 

 

Por sua vez, a segunda manifestação, emitida 

por meio do Conselho de Representação Estadual do 

Ceará, tratou sobre o ataque recente à igreja evangélica 

situada no Município de Tauá/CE, a qual, no dia 23, foi 

invadida por um homem que destruiu jarros, arranjos de 

flores e equipamentos eletrônicos, gerando um prejuízo 

de cerca de 15 mil reais. Através da Nota, a ANAJURE: 

manifestou preocupação com os recentes ataques a 

igrejas ocorridos no Estado; incentivou o Estado do 

Ceará a elaborar estratégias de prevenção à violação de 

direitos fundamentais; e encaminhou ofício com o 

conteúdo da presente Nota ao Governo do Estado do 

Ceará e à Secretaria de Segurança Pública cearense. 

 

https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-o-pl-2-2019-que-restringe-o-uso-do-titulo-biblia-em-publicacoes-impressas-e-eletronicas/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-ataques-recentes-a-igrejas-no-ceara/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-ataques-recentes-a-igrejas-no-ceara/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-o-pl-2-2019-que-restringe-o-uso-do-titulo-biblia-em-publicacoes-impressas-e-eletronicas/
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Ainda no mês de março, a ANAJURE participou do I Simpósio Brasileiro de 

Liberdade Religiosa, com o tema “liberdade religiosa: fundamento para convivência, justiça e 

paz”, no Rio de Janeiro, promovido pelo Centro Internacional de Estudos em Direito e 

Religião vinculado à Faculdade de Direito J. Reuben Clark, da BYU (Universidade de 

Brigham Young), em parceria com o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião. 

Com a participação de mais de 100 líderes religiosos e pesquisadores de 9 países no simpósio, 

a associação falou acerca da seguinte temática: “panorama sobre a convivência religiosa no 

Brasil”  

 

 

 

 

 

Em abril, o departamento jurídico da ANAJURE 

enviou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Direitos Humanos um levantamento acerca da 

liberdade religiosa no mundo. O documento apresentou 

uma visão geral do tema proposto; exemplificou casos 

de intolerância na América Latina; mostrou iniciativas 

estatais voltadas à proteção da liberdade religiosa; e 

expôs ações direcionadas ao fomento da tolerância. 

 

 

 

https://anajure.org.br/anajure-confirma-presenca-no-simposio-brasileiro-de-liberdade-religiosa/
https://anajure.org.br/anajure-confirma-presenca-no-simposio-brasileiro-de-liberdade-religiosa/
https://anajure.org.br/anajure-confirma-presenca-no-simposio-brasileiro-de-liberdade-religiosa/
https://anajure.org.br/relatorio-da-anajure-para-a-onu/
https://anajure.org.br/relatorio-da-anajure-para-a-onu/
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Por fim, em abril, a ANAJURE divulgou nova 

disciplina do MBA em Gestão de Organizações 

Religiosas e Terceiro Setor, tendo como tema: "Estado 

Constitucional e Liberdade Religiosa: teoria geral e 

aplicações jurisprudenciais". 

 

 

 

 

 

 

Em maio, a ANAJURE participou de reunião no 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao lado de outras 

entidades religiosas, cujo intuito foi obter apoio para 

uma campanha de combate à desinformação eleitoral. 

Na ocasião, a associação esteve representada por seu 

Diretor de Compliance, Dr. Luigi Braga, que elogiou 

esta importante iniciativa do TSE em ouvir lideranças 

do Terceiro Setor. 

 

A ANAJURE, no mês de maio, publicou três manifestações públicas, a saber, 1) sobre 

Ação Civil Pública ajuizada pelo MPMG contra escola confessional de Itaúna/MG; 2) sobre 

aprovação na Câmara dos Deputados do texto base do PL que regulamenta a prática de ensino 

domiciliar (homeschooling) no Brasil; e 3) sobre condolências à família do jovem assassinado 

durante vigília no Rio Grande do Norte. 

https://anajure.org.br/matricule-se-l-estado-constitucional-e-liberdade-religiosa-e-tema-da-proxima-disciplina-do-mba-da-anajure-com-a-franklin-covey/
https://anajure.org.br/matricule-se-l-estado-constitucional-e-liberdade-religiosa-e-tema-da-proxima-disciplina-do-mba-da-anajure-com-a-franklin-covey/
https://anajure.org.br/anajure-participa-de-reuniao-com-o-tribunal-superior-eleitoral-para-campanha-de-combate-a-desinformacao/
https://anajure.org.br/anajure-participa-de-reuniao-com-o-tribunal-superior-eleitoral-para-campanha-de-combate-a-desinformacao/
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Na primeira manifestação, a ANAJURE emitiu 

Nota Pública sobre a Ação Civil Pública ajuizada pelo 

Ministério Público de Minas Gerais contra o Colégio 

Recanto do Espírito Santo, de Itaúna/MG, a qual foi 

ajuizada em razão de denúncias de discurso homofóbico 

pela escola. No parecer, a associação manifestou: a) o 

entendimento de que o informativo publicado pelo 

Colégio Recanto do Espírito Santo não ultrapassa os 

limites delimitados na ADO 26 para a liberdade de 

expressão e de crença e, portanto, não configura 

discurso de ódio; b) a preocupação com a interpretação 

adotada pelo Ministério Público de Minas Gerais, 

considerando os riscos dela decorrentes para a liberdade 

religiosa e para o pluralismo democrático; c) que 

seguirá monitorando a demanda. 

 

No que se refere à segunda manifestação, a 

ANAJURE publicou Nota Pública sobre a aprovação do 

texto base do Projeto de Lei n. 3.179/2012 pela Câmara 

dos Deputados, o qual regulamentou a prática do ensino 

domiciliar (homeschooling) no Brasil. Na nota, 

manifestou congratulações à Câmara dos Deputados 

pela aprovação do texto base do Projeto de Lei n. 

3.179/2012. 

 

 

Por sua vez, na terceira manifestação, a 

ANAJURE emitiu nota de condolências à família do 

jovem assassinado durante vigília no Rio Grande do 

Norte. 

 

 

https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-acao-civil-publica-ajuizada-pelo-mpmg-contra-escola-confessional-de-itauna-mg/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-acao-civil-publica-ajuizada-pelo-mpmg-contra-escola-confessional-de-itauna-mg/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-aprovacao-na-camara-dos-deputados-do-texto-base-do-pl-que-regulamenta-a-pratica-de-ensino-domiciliar-homeschooling-no-brasil/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-aprovacao-na-camara-dos-deputados-do-texto-base-do-pl-que-regulamenta-a-pratica-de-ensino-domiciliar-homeschooling-no-brasil/
https://anajure.org.br/nota-de-condolencias-a-familia-do-jovem-assassinado-durante-vigilia-no-rn/
https://anajure.org.br/nota-de-condolencias-a-familia-do-jovem-assassinado-durante-vigilia-no-rn/
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No mês de maio, a ANAJURE iniciou a 

divulgação do 8° Congresso Internacional sobre 

Liberdades Civis Fundamentais, que, no ano de 2022, 

ocorreu no auditório da Defensoria Pública da União, 

em Brasília.  

 

 

Em maio, registra-se que a ANAJURE foi mencionada por sua distinta atuação em 

portal de notícia, divulgado com a seguinte manchete:  

“Anajure critica „grau de interferência estatal‟ no 

homeschooling e pede avanços no Senado” 

 

 

 

Por fim, no mês de maio, através do 

Departamento de Refugiados, Ajuda Humanitária e 

Desenvolvimento, a ANAJURE expôs a necessidade 

urgente de suporte para a população de Pernambuco, 

que enfrentou sérios alagamentos e deslizamentos de 

barreiras após as últimas chuvas. 

 

 

https://anajure.org.br/congresso-internacional-da-anajure-tem-data-marcada-ministra-maria-claudia-bucchianeri-e-a-primeira-palestrante-confirmada/
https://anajure.org.br/congresso-internacional-da-anajure-tem-data-marcada-ministra-maria-claudia-bucchianeri-e-a-primeira-palestrante-confirmada/
https://anajure.org.br/convocacao-de-ajuda-e-oracao-para-populacao-de-pernambuco-l-leia-a-nota-e-veja-como-fazer-doacoes/
https://anajure.org.br/convocacao-de-ajuda-e-oracao-para-populacao-de-pernambuco-l-leia-a-nota-e-veja-como-fazer-doacoes/
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No início de junho, ocorreu a reunião pela Paz e Tolerância nas Eleições, idealizada 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), visando à formação de uma rede de entidades e atores 

genuinamente comprometidos com a divulgação dos ideais de respeito, solidariedade e 

harmonia social, como forma de prevenção de conflitos em 2022. Na ocasião, a ANAJURE 

esteve representada por sua presidente, Dra. Edna V. Zilli, e foi assinado um termo de 

cooperação no qual as 14 entidades representativas se comprometem em colaborar com ações 

e projetos para preservar a normalidade e o caráter pacífico das eleições deste ano. 

Na ocasião, a Dra. Zilli enfatizou sentir-se 

honrada em representar o segmento evangélico na 

reunião e mencionou a importância da participação das 

organizações da sociedade civil na temática eleitoral, 

inclusive com espaço para distintas convicções 

religiosas, filosóficas ou políticas. Para ela, "a 

transformação do nosso país passa pela compreensão da 

diversidade que nos constitui enquanto povo, e pela 

adoção de medidas que consigam equilibrar interesses 

divergentes". 

 

A ANAJURE, no mês de junho, publicou quatro notas públicas, a saber, 1) sobre 

ataque em igreja católica na Nigéria; 2) sobre projeto de lei que propõe a construção de 

batistério público; 3) sobre decisão da Suprema Corte Norte-Americana acerca do aborto; e 4) 

sobre matéria exibida no Fantástico acerca das comunidades terapêuticas.  

https://anajure.org.br/anajure-assina-termo-de-cooperacao-com-o-tribunal-superior-eleitoral/
https://anajure.org.br/anajure-assina-termo-de-cooperacao-com-o-tribunal-superior-eleitoral/
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A primeira manifestação, em tom de repúdio, 

tratou acerca do ataque realizado por homens armados à 

missa matinal da Igreja Católica de São Francisco, 

região de Ondo, no sudoeste da Nigéria. Como 

resultado, além dos 50 mortos, outras pessoas também 

ficaram feridas, segundo informações da polícia. A 

ANAJURE expressou repúdio a esse episódio de grave 

violação aos direitos humanos; manifestou solidariedade 

aos familiares e amigos das vítimas; bem como enviou 

ofício à Embaixada da Nigéria, reforçando a 

necessidade de que o caso seja investigado e os 

responsáveis sejam punidos. 

 

Por sua vez, a segunda manifestação versou 

sobre o Projeto de Lei n. 38/2022, que sugerira ao Poder 

Executivo a construção de um Batistério Público 

Municipal em Araucária/PR. A ANAJURE se manifesta 

desfavoravelmente, compreendendo que a proposta de 

construção de um Batistério Público Municipal não é 

compatível com as disposições constitucionais atinentes 

à laicidade estatal. No mais, recomendou aos vereadores 

da Câmara do Município paranaense que 

reconsiderassem a viabilidade do projeto de lei. 

 

A terceira manifestação discorreu sobre a 

decisão da Suprema Corte Norte-Americana acerca do 

aborto. Na ocasião, a Corte entendeu que a Constituição 

do país não confere um direito ao aborto, anulando, por 

consequência, decisões anteriores que o viabilizavam, 

como Roe v. Wade e Planned Parenthood of 

Southeastern Pa. v. Casey. A ANAJURE. Como 

consequência, a ANAJURE congratulou a Suprema 

https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-ataque-em-igreja-catolica-na-nigeria/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-projeto-de-lei-que-propoe-a-construcao-de-batisterio-publico-em-araucaria-pr/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-decisao-da-suprema-corte-dos-eua-acerca-do-aborto/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-ataque-em-igreja-catolica-na-nigeria/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-projeto-de-lei-que-propoe-a-construcao-de-batisterio-publico-em-araucaria-pr/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-decisao-da-suprema-corte-dos-eua-acerca-do-aborto/
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Corte dos Estados Unidos pela decisão proferida, visto que reconheceu o Legislativo como o 

âmbito adequado para a definição de questões que produzem impacto sobre a população do 

país; e manifestou a expectativa de que as próximas discussões que ocorrerão no âmbito do 

poder legislativo dos estados norte-americanos resultem na tutela do direito à vida. 

 

Por fim, a quarta manifestação pública se referiu 

à matéria exibida pelo programa de televisão 

“Fantástico” acerca das comunidades terapêuticas. De 

modo geral, a matéria associou as referidas 

comunidades ao recebimento de milhões do Poder 

Público e à aplicação de procedimentos inadequados aos 

dependentes químicos que acolhem. Ao longo da 

matéria, a equipe exibiu uma série de filmagens feitas 

em algumas comunidades terapêuticas brasileiras a fim 

de denunciar a ocorrência de maus tratos psicológicos, humilhações e negligência na 

ministração de medicamentos. Os exemplos extraídos das denúncias são utilizados como base 

para uma crítica geral ao trabalho das comunidades terapêuticas. A ANAJURE reafirmou o 

seu apoio às comunidades terapêuticas que atuam em conformidade com os ditames legais; 

ressaltou a necessidade de maior fiscalização pelo poder público; e repudiou a parcialidade 

que permeou a matéria exibida pelo Fantástico. 

 

Em junho, a ANAJURE realizou seu 8º 

Congresso Internacional sobre Liberdades Civis 

Fundamentais, recebendo participantes de todo o país 

no auditório da Defensoria Pública da União, em 

Brasília. Este congresso ocorre anualmente desde 2014, 

de forma presencial e gratuita, tendo como objetivo 

debater diferentes aspectos das liberdades religiosa e de 

expressão com convidados nacionais e internacionais. 

A ANAJURE expressa sua profunda gratidão aos 

palestrantes, membros e parceiros que participaram do 

congresso. 

https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-materia-exibida-pelo-fantastico-acerca-das-comunidades-terapeuticas/
https://anajure.org.br/congresso-internacional-da-anajure-debateu-liberdade-religiosa-no-brasil-e-na-america-latina/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-materia-exibida-pelo-fantastico-acerca-das-comunidades-terapeuticas/
https://anajure.org.br/congresso-internacional-da-anajure-debateu-liberdade-religiosa-no-brasil-e-na-america-latina/
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 Ainda no mês de junho, a ANAJURE 

participou do I Fórum das religiões, evento promovido 

pela Comissão de Liberdade Religiosa da Ordem dos 

Advogados do Brasil - Seccional Sergipe (OAB/SE). 

Na oportunidade, comentou um pouco sobre o trabalho 

desenvolvido pela associação no Brasil desde 2012 em 

prol das liberdades civis fundamentais, em especial a 

liberdade religiosa. Além dos evangélicos, o evento 

também teve espaço para representantes católicos, 

espíritas, das religiões de matrizes africanas, entre 

outros credos, que se revezaram no debate de temas 

específicos de suas pautas.  

 

Por fim, em junho, o MBA em Gestão de 

Organizações Religiosas e Terceiro Setor, promovido 

pela ANAJURE numa parceria com a FranklinCovey, 

iniciou uma nova disciplina para abordar aspectos 

contábeis e tributários envolvidos na temática central do 

curso.  

 

https://anajure.org.br/coordenacao-da-anajure-em-sergipe-participa-do-i-forum-das-religioes-promovido-pela-comissao-de-liberdade-religiosa-da-oab-se/
https://anajure.org.br/mba-da-anajure-com-a-franklincovey-inicia-disciplina-sobre-aspectos-contabeis-e-tributarios-das-organizacoes-religiosas-e-de-terceiro-setor/
https://anajure.org.br/mba-da-anajure-com-a-franklincovey-inicia-disciplina-sobre-aspectos-contabeis-e-tributarios-das-organizacoes-religiosas-e-de-terceiro-setor/
https://anajure.org.br/coordenacao-da-anajure-em-sergipe-participa-do-i-forum-das-religioes-promovido-pela-comissao-de-liberdade-religiosa-da-oab-se/
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Em julho, a ANAJURE submeteu relatório para 

a Organização das Nações Unidas (ONU), discorrendo 

acerca dos povos indígenas e o direito à liberdade de 

religião ou crença deles, atendendo a uma convocatória 

do órgão. No documento, a ANAJURE focou seus 

dados geograficamente nas Américas e abordou: 1) uma 

parte normativa, com a proteção legal à liberdade 

religiosa dos povos indígenas; 2) uma parte expositiva, 

com violações à liberdade religiosa de indígenas nas 

Américas, especialmente no México e na Colômbia; 3) 

exemplos de violações; e 4) casos admitidos pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 

 

A ANAJURE, no mês de julho, emitiu duas notas públicas: 1) sobre a aprovação do 

PL n. 1.096/2019 na Câmara dos Deputados, relativo à natureza do vínculo de ministros 

religiosos com as organizações religiosas; e 2) sobre notícias recentes quanto à posição da 

Igreja Presbiteriana do Brasil acerca de ideologias políticas. 

No que refere à primeira manifestação, a 

ANAJURE já havia emitido Nota Pública, na qual se 

posicionava favoravelmente ao texto da propositura, 

compreendendo que o nexo existente entre o ministro 

religioso e as organizações religiosas de caráter 

eminentemente vocacional-religioso afasta a 

configuração do vínculo empregatício. Pelo exposto, a 

associação aproveitou o ensejo para congratular os 

Deputados Federais pela aprovação do PL n. 

1.096/2019 e manifestou a expectativa de que o Senado 

Federal seguisse na mesma direção. 

https://anajure.org.br/relatorio-da-anajure-para-a-onu-2/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-aprovacao-do-pl-1-096-2019-na-camara-dos-deputados-relativo-a-natureza-do-vinculo-de-ministros-religiosos-com-as-organizacoes-religiosas/
https://anajure.org.br/relatorio-da-anajure-para-a-onu-2/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-aprovacao-do-pl-1-096-2019-na-camara-dos-deputados-relativo-a-natureza-do-vinculo-de-ministros-religiosos-com-as-organizacoes-religiosas/


 

 

 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA ANAJURE EM 2022 

 

Na segunda manifestação, a ANAJURE se 

pronunciou sobre as notícias recentes quanto à posição 

da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) acerca do 

comunismo e do pensamento de esquerda em geral. 

Ressaltou-se que a adoção de uma posição eclesiástica 

crítica a uma corrente política de pensamento não 

apresenta, por si só, qualquer incompatibilidade com o 

ordenamento jurídico brasileiro. A nota pública, ao 

final, alertou que as organizações religiosas do país 

possuem, como fruto da laicidade estatal e da liberdade 

religiosa, autonomia para adotar e transmitir 

ensinamentos que sejam fidedignos aos preceitos 

religiosos basilares de suas doutrinas.  

 

Ainda no mês de julho, a ANAJURE abriu 

inscrições para o 9º Encontro Nacional de Juristas 

Evangélicos (ENAJURE), uma das agendas anuais mais 

importantes da ANAJURE, que costuma acontecer em 

variadas regiões brasileiras com o propósito de 

beneficiar associados de diferentes Estados, bem como 

difundir o trabalho da associação para novos horizontes. 

A nona edição do encontro celebrou os dez anos de 

existência institucional da ANAJURE, ocorrendo no 

Teatro do Colégio Batista Mineiro em Belo Horizonte 

(MG), entre os dias 11 a 13 de novembro. 

 

 

https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-noticias-recentes-quanto-a-posicao-da-igreja-presbiteriana-do-brasil-acerca-de-ideologias-politicas/
https://anajure.org.br/save-the-date-9o-enajure-ocorrera-entre-os-dias-11-e-13-de-novembro-em-belo-horizonte/
https://anajure.org.br/save-the-date-9o-enajure-ocorrera-entre-os-dias-11-e-13-de-novembro-em-belo-horizonte/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-noticias-recentes-quanto-a-posicao-da-igreja-presbiteriana-do-brasil-acerca-de-ideologias-politicas/
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O mês de agosto se descortinou com a 

divulgação do VII Concurso de artigos da ANAJURE. 

Tal concurso detém como objetivo incentivar a 

elaboração de trabalhos acadêmicos por parte da 

comunidade jurídica brasileira, bem como proporcionar 

um espaço adequado para sua exposição e divulgação 

com outros pesquisadores. Desta vez, o melhor artigo de 

cada categoria (1 - estudante ou 2 - bacharel em Direito) 

será veiculado no site da ANAJURE e publicado em 

livro coletivo.   

Em agosto, a ANAJURE, através de sua série de 

devocionais semanais, publicou em seu site uma 

reflexão especial em homenagem ao Dia do Advogado, 

escrita pelo diretor acadêmico da associação, Dr. Felipe 

Augusto. O texto trouxe uma reflexão sobre a temática 

da intercessão e o papel dos advogados cristãos.  

 

A ANAJURE participou das audiências do 150º Período Ordinário de Sessões da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), que ocorreu em Brasília (DF) entre 

os dias 22 e 27 do mês de agosto. Sendo a Corte IDH uma entidade jurídica ligada à 

Organização dos Estados Americanos (OEA), o objetivo da ANAJURE em estar presente 

nessas sessões foi justamente prestar contas das ações que vem desenvolvendo em prol da 

https://anajure.org.br/participe-do-vii-concurso-de-artigos-da-anajure/
https://anajure.org.br/a-intercessao-e-o-papel-dos-advogados-cristaos-l-devocional-para-o-dia-do-advogado/
https://anajure.org.br/a-intercessao-e-o-papel-dos-advogados-cristaos-l-devocional-para-o-dia-do-advogado/
https://anajure.org.br/participe-do-vii-concurso-de-artigos-da-anajure/
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proteção dos direitos humanos no âmbito da OEA, órgão 

do qual a associação possui registro como Organização 

da Sociedade Civil desde março de 2019. Na ocasião, a 

ANAJURE também manifestou seu desejo de 

permanecer colaborando para o debate sobre os direitos 

humanos, especialmente no que se refere à proteção da 

liberdade religiosa e da liberdade de expressão, as quais 

têm sido objeto de violações diversas nos países 

americanos. 

 

 

No início do mês de setembro, foram abertas as 

inscrições para o 6º Academia Anajure. Voltado para 

estudantes e recém-formados em direito. O celebrado 

curso com professores e palestrantes de alto renome já 

formou mais de 230 alunos ao longo do território 

tupiniquim. Esta edição contará com duas fases: 1) 

encontros mensais de novembro a junho com reuniões 

online, e 2) a tradicional semana presencial em regime 

de internato, que na 6ª turma será em Lavras (MG), na 

FADMINAS, de 16 a 21 de julho de 2023.   

 

A ANAJURE, no mês de setembro, emitiu quatro notas públicas: 1) sobre a 

participação de grupos religiosos no processo eleitoral de 2022; 2) sobre fala de advogada 

quanto à "infiltrar-se nas escolas bíblicas dominicais"; 3) sobre a Reclamação (RCL) 55948, 

que restabeleceu o mandato do vereador petista de Curitiba/PR; e 4) sobre matéria jornalística 

referente à revista utilizada em escola bíblica de igrejas evangélicas de Santa Catarina.  

https://anajure.org.br/anajure-participa-de-audiencias-da-corte-idh-no-brasil-e-reitera-seu-compromisso-em-defesa-dos-direitos-humanos/
https://anajure.org.br/academia-anajure-oferece-40-bolsas-de-estudo-em-processo-seletivo-para-sua-sexta-turma/
https://anajure.org.br/participe-do-vii-concurso-de-artigos-da-anajure/
https://anajure.org.br/a-intercessao-e-o-papel-dos-advogados-cristaos-l-devocional-para-o-dia-do-advogado/
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No que tange à primeira manifestação, a 

ANAJURE: a) se posicionou contrariamente a quaisquer 

práticas ilegítimas, ilícitas e imorais que tenham a 

finalidade de desequilibrar o pleito eleitoral; b) 

incentivou as organizações religiosas e seus líderes a 

conhecerem e observarem adequadamente as 

disposições da legislação eleitoral aplicáveis ao setor 

religioso no contexto político; c) repudiou o 

compartilhamento de conteúdo desinformativo e 

restrições indevidas à liberdade de expressão, bem como 

qualquer conduta contrária ao sistema democrático; d) 

reforçou, diante disso, a importância da preservação do 

papel dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização 

das campanhas eleitorais; e e) conclamou o poder 

público a fornecer a proteção adequada ao fenômeno 

religioso, sem ferir o núcleo essencial dos direitos 

humanos fundamentais a ele relacionados. 

 

A segunda manifestação demonstrou repúdio à 

fala da advogada Laura Astrolabio, que ensinou e 

instigou a adoção de medidas que afrontam a liberdade 

de culto de organizações religiosas, bem como o direito 

dos pais ao garantir que seus filhos sejam ensinados de 

acordo com a sua fé. Ao final, a associação recomendou 

às igrejas que atualizem seus estatutos e regimentos 

internos com o objetivo de estabelecer critérios 

objetivos para determinar a competência dos professores 

para que, em caso de atuação desassociada à doutrina, 

com a intenção de confundir os membros e gerar 

transtornos, especialmente aos infantes, possa qualquer 

decisão administrativa interna ser respaldada por tais 

documentos constitutivos. 

https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-participacao-de-grupos-religiosos-no-processo-eleitoral-de-2022/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-fala-de-advogada-quanto-a-infiltrar-se-nas-escolas-biblicas-dominicais/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-participacao-de-grupos-religiosos-no-processo-eleitoral-de-2022/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-fala-de-advogada-quanto-a-infiltrar-se-nas-escolas-biblicas-dominicais/
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Na terceira manifestação, por sua vez, a 

ANAJURE expressou consternação diante do conteúdo 

da RCL 55948, por desassistir a garantia fundamental à 

liberdade religiosa, podendo servir de precedente para 

próximas violações de políticos e grupos sociais em 

organizações religiosas; reiterou o repúdio à conduta 

antiética e com indícios criminosos do vereador petista 

Renato Freitas; e informou que irá requerer ao STF o 

ingresso como amicus curiae na RCL 55948, a fim de 

que a proteção à liberdade religiosa não seja 

negligenciada na análise do referido processo. 

 

Por fim, na quarta manifestação, a ANAJURE 

entendeu que: 1) os trechos da revista selecionados pelo 

Intercept Brasil são protegidos pelos direitos à liberdade 

religiosa e à liberdade de expressão, constituindo bases 

para a defesa do discurso da organização religiosa; 2) as 

organizações religiosas devem apresentar fontes 

confiáveis e técnicas para as informações relativas a 

determinadas ideologias ou grupos sociais, e evitar 

generalizações como forma de melhor salvaguardar a 

instituição em debates sensíveis. 

 

Em setembro, o MBA em Gestão de 

Organizações Religiosas e Terceiro Setor, promovido 

pela ANAJURE numa parceria com a FranklinCovey, 

iniciou uma nova disciplina voltada para inteligência de 

execução. Com aulas ao vivo toda quarta-feira, este 

MBA inicia novas turmas em cada disciplina e tem 

https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-reclamacao-rcl-55948-que-restabeleceu-o-mandato-do-vereador-petista-de-curitiba-pr/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-materia-jornalistica-referente-a-revista-utilizada-em-escola-biblica-de-igrejas-evangelicas-de-santa-catarina/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-materia-jornalistica-referente-a-revista-utilizada-em-escola-biblica-de-igrejas-evangelicas-de-santa-catarina/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-reclamacao-rcl-55948-que-restabeleceu-o-mandato-do-vereador-petista-de-curitiba-pr/
https://anajure.org.br/matricule-se-para-a-nova-disciplina-de-setembro-e-garanta-preco-especial-no-mba-da-anajure-com-a-franklin-covey/
https://anajure.org.br/matricule-se-para-a-nova-disciplina-de-setembro-e-garanta-preco-especial-no-mba-da-anajure-com-a-franklin-covey/
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certificações intermediárias nos níveis de Gestão, Estratégia e Carreira, sendo destinado para 

líderes religiosos ou pesquisadores interessados em se aprofundar nas questões jurídicas que 

envolvem organizações religiosas e terceiro setor.  

 

Por fim, em setembro, a ANAJURE participou, 

no Cambridge Union Society (Reino Unido), da 

“Convocação Global sobre Fé e Direito”, coorganizada 

pela Faith & Law Around the Globe (FLAG), Lawyers‟ 

Christian Fellowship (Reino Unido), Christ und Jurist 

(Alemanha e Áustria) e Christ und Recht (Alemanha). A 

conferência reuniu mais de 200 juristas cristãos de 40 

países. Na oportunidade, a associação compartilhou 

detalhes de sua atuação e defendeu, ainda, propostas 

para contribuir com a promoção da liberdade religiosa 

no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

 

 

 Em outubro, a ANAJURE teve a alegria de 

participar da 52ª Assembleia Geral da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), no Peru. Desde 2019, a 

ANAJURE detém registro perante a OEA como 

Organização da Sociedade Civil (OSC) e busca cooperar 

para os trabalhos da entidade por meio da defesa das 

liberdades civis fundamentais.  

  

 

https://anajure.org.br/no-reino-unido-anajure-participa-da-conferencia-global-sobre-fe-e-direito
https://anajure.org.br/no-reino-unido-anajure-participa-da-conferencia-global-sobre-fe-e-direito
https://anajure.org.br/anajure-participa-de-assembleia-geral-da-oea-no-peru/
https://anajure.org.br/anajure-participa-de-assembleia-geral-da-oea-no-peru/
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Nesse sentido, ao longo da Assembleia, a presidente da ANAJURE, Edna V. Zilli, 

observou um espaço cada vez maior para debates acerca da liberdade religiosa, da proteção do 

nascituro e da dignidade da família, aspectos esses mencionados pelas delegações da 

Guatemala, Porto Rico e Brasil..   

 

Ainda em outubro, a ANAJURE emitiu uma 

série de posicionamentos envolvendo temas como 

identidade de gênero, eleições 2022 e liberdade de 

expressão. O primeiro deles foi discordante da Nota 

Técnica Conjunta que trouxe “orientações quanto ao 

tratamento de pessoas de acordo com sua identidade de 

gênero nas escolas do ensino fundamental, médio, 

inclusive nos cursos de educação profissional técnica, e 

superior”, elaborada pelos Ministérios Públicos 

Estadual, Federal e do Trabalho com atuação no Estado 

da Paraíba. 

 A ANAJURE defendeu que a proposta de diretriz não se compatibiliza com a 

Constituição e a legislação específica, que prevê a elaboração de políticas públicas pelos 

Poderes Executivo e Legislativo, com participação da família e sociedade, não sendo 

competência do Ministério Público a elaboração de tais políticas. 

 Ainda, a ANAJURE afirmou que a instituição de diretrizes educacionais deve 

considerar elementos como a liberdade religiosa de estudantes, professores e entidades de 

ensino confessional, sob pena de violação do pluralismo, dentre outros aspectos. 

  

Outro posicionamento da entidade foi quando 28 imagens católicas de alto valor 

religioso, histórico e cultural foram destruídas na Paróquia de São Mateus do Sul, situada no 

município de São Mateus do Sul/PR, a 150 km de Curitiba/PR. Diante do ato, a ANAJURE 

lamentou profundamente os danos causados e repudiou o ocorrido. 

  

 

https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-diretrizes-emitidas-por-orgaos-do-ministerio-publico-com-atuacao-na-paraiba-acerca-do-uso-de-banheiros-em-instituicoes-educacionais/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-diretrizes-emitidas-por-orgaos-do-ministerio-publico-com-atuacao-na-paraiba-acerca-do-uso-de-banheiros-em-instituicoes-educacionais/
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Não houve relato de furtos e outros atos ilícitos, 

o que sugere a ocorrência de crime motivado por 

intolerância religiosa, seja pela violação constitucional à 

proteção aos locais de culto e suas liturgias (art. 5º VI, 

CRFB/88), seja pelo vilipêndio dos objetos de culto 

religioso (art. 208, Código Penal). O suspeito foi detido 

pela polícia e será investigado pelo cometimento do 

delito previsto na legislação penal. 

  

Neste mesmo tema, a ANAJURE se pronunciou 

sobre pelo menos oito outros casos de violações à 

liberdade religiosa no Brasil durante este mês de 

outubro, que culminaram em perturbação, destruição de 

objetos sagrados ou interrupção de cerimônias no Ceará, 

Pernambuco, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. 

 Diante dos fatos, a ANAJURE se solidarizou 

com as instituições e líderes religiosos vitimados pela 

intolerância, e manifestou sua preocupação em relação 

ao crescimento dos casos de violação aos locais de culto 

ocorridos no período eleitoral, por intermédio de grupos 

das mais variadas posições políticas. 

 A entidade sugeriu ainda àqueles que tiveram seu local de culto violado que 

buscassem a reparação jurídica do direito à liberdade religiosa, para que isso não se tornasse 

um direito de menor importância pela ausência de responsabilização. 

  

A ANAJURE também se posicionou acerca de recentes restrições à imprensa 

brasileira em decisões judiciais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O entendimento da 

organização é que se, por um lado, há a necessidade de lidar com a problemática da 

desinformação, por outro, é preciso ter cautela para que a liberdade de expressão não seja 

violada. 

  

https://anajure.org.br/nota-de-repudio-a-depredacao-da-paroquia-de-sao-matheus-do-sul/
https://anajure.org.br/nota-de-repudio-a-depredacao-da-paroquia-de-sao-matheus-do-sul/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
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Dessa forma, a ANAJURE defendeu a liberdade 

de expressão e de imprensa, ressaltando a necessidade 

de que os tribunais brasileiros evitem a adoção de 

decisões que se confundam com censura. 

A entidade também repudiou a crescente 

interferência do TSE na liberdade de expressão e 

imprensa, desprezando os meios restritivos 

constitucionalmente estabelecidos, por exemplo, as 

responsabilidades ulteriores, o direito de retificação e/ou 

resposta, evitando a censura prévia. 

 

Fechando o mês, celebramos a Reforma Protestante! 

Compartilhamos um devocional disponível AQUI: 

 

 

 

Entre as atividades deste mês de novembro, a ANAJURE finalizou as relativas ao 

processo seletivo para a 6ª turma do Academia ANAJURE 2022-2023, dando 36 bolsas de 

estudos que dão direito à participação nas aulas online (nov 2022 a mai 2023) e nas 

presenciais da FADMINAS (jul 2023); hospedagem standard e alimentação na semana 

presencial do curso; material didático e certificado de conclusão. 

 

https://anajure.org.br/devocional-l-continuando-a-reforma-por-dr-alexandre-rocha-maia/
https://anajure.org.br/anajure-se-posiciona-acerca-de-restricoes-a-imprensa-brasileira-em-decisoes-judiciais/
https://anajure.org.br/anajure-se-posiciona-acerca-de-restricoes-a-imprensa-brasileira-em-decisoes-judiciais/
https://anajure.org.br/devocional-l-continuando-a-reforma-por-dr-alexandre-rocha-maia/
https://anajure.org.br/devocional-l-continuando-a-reforma-por-dr-alexandre-rocha-maia/
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Neste sentido, a primeira aula ocorreu ainda 

em novembro, com uma apresentação da atuação da 

ANAJURE e boas-vindas aos alunos!  

 

 

Também em novembro, a ANAJURE entendeu 

ser importante se pronunciar,dentro do contexto do 

pleito eleitoral de 2022, acerca de notícias sucessivas 

de decisões judiciais restringindo a publicação de 

dados conteúdos. Os fundamentos para esses 

pronunciamentos variavam, havendo, em alguns 

casos, a alegação de que tais remoções ocorreram 

porque os posts eram “fake news” ou “desordem 

informacional”. 

Em entendimento divergente, a ANAJURE manifestou-se em defesa da liberdade de 

expressão, ressaltando a necessidade de que os tribunais brasileiros evitem a adoção de 

decisões que se confundam com censura.  A entidade também repudiou a decisão que 

determinou o bloqueio dos perfis em mídias sociais do economista Marcos Cintra, visto que 

referida medida ultrapassava os meios restritivos constitucionalmente estabelecidos, 

caracterizando a censura prévia. 

Ainda em novembro, também fomos 

surpreendidos pelo retorno da discussão sobre teorias 

de gênero nas escolas, no processo da ADI 5668, da 

qual a ANAJURE é amicus curiae e, portanto, estava 

pronta para defesa oral em posição contrária à petição. 

Todavia, o julgamento foi adiado, sem data de previsão 

para retorno à pauta. Detalhes no link do QR CODE ao 

lado:  

https://anajure.org.br/resultado-final-dos-aprovados-para-a-6a-turma-do-academia-anajure-2022-2023/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
https://anajure.org.br/nota-publica-da-anajure-sobre-os-recentes-episodios-de-restricao-a-liberdade-de-expressao-em-decisoes-judiciais/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
https://anajure.org.br/anajure-contra-acao-da-adi-5668/
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Finalizando o mês, novembro também marcou celebrações na ANAJURE, tanto 

pelos 10 anos da entidade, quanto pela recepção de novos membros na diretoria. Nesse 

sentido, de 11 a 13 de novembro, a ANAJURE realizou seu 9º Encontro Nacional de Juristas 

Evangélicos, no Colégio Batista Mineiro, em Belo Horizonte (MG), promovendo palestras, 

devocionais, debates, concurso de artigos, assembleia geral e um culto em celebração pelos 

10 anos de trabalho institucional da entidade, que foi fundada em 29 de novembro de 2012 

no Distrito Federal. 

Com relação ao quadro da ANAJURE, a Dra. Edna V. Zilli segue na presidência por 

mais um ano, tendo como se vice o Dr. Acyr de Gerone. Houve também menção honrosa à 

dedicação do Dr. Enio Araújo à entidade, ele que é um dos fundadores da organização e 

diretor financeiro até este ano, mas agora segue para dedicação a outros projetos pessoais. 

Nesse contexto, o Dr. Gabriel Dayan foi eleito como novo diretor financeiro, e o cargo de 

diretor executivo passa para o comando do Dr. Matheus Carvalho. O Dr. Uziel Santana 

também volta para a ANAJURE em 2023, agora como diretor internacional, e o Dr. Mario 

Freitas passa a ser o novo diretor jurídico. A diretoria indicou ainda os seguintes membros 

para a criação de um conselho fiscal: Dra. Cintia Cristina Silvério Santos e Dr. Arthur 

Albuquerque, com indicações aprovadas por unanimidade pelos presentes. 

 

Uma última e importante demanda deste mês, por fim, foi acerca da fala do 

presidente recém eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acerca das igrejas evangélicas e 

da vacinação contra a Covid-19. 

Em reunião com representantes da saúde,ele tratou da necessidade de estimular a 

vacinação para os brasileiros. Na ocasião, considerando a resistência parcela da população 

à campanha vacinal, Lula sustentou a necessidade de convencimento do povo acerca da 

QR CODE https:/anajure.org.br/9-enajure-em-bh-marca-10-anos-da-anajure/
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eficácia da vacina, afirmando que, para tanto, adotará medidas junto a lideranças 

evangélicas. 

Diante do fato, a ANAJURE manifestou o seu 

repúdio à fala do presidente eleito Lula, que, ao 

generalizar o segmento evangélico, desconsidera os 

múltiplos exemplos de colaboração de interesse público 

ocorridos na pandemia e na sociedade brasileira, 

afastando-se da via adequada para os debates acerca da 

vacinação com as entidades religiosas e o público em 

geral, qual seja, o do consentimento informado. 

 

 

 

Em dezembro, a ANAJURE teve a alegria de 

anunciar o lançamento do livro “Aborto entre Direito e 

Moral”, escrito pelo Dr. Lucas Vianna, coordenador 

estadual da ANAJURE no Rio Grande do Sul e ex-aluno 

da primeira turma do Academia ANAJURE, realizada em 

2017! A obra foi publicada em parceria com Matheus 

Thiago Carvalho, pela editora Lumen Juris, e pode ser 

adquirida com preço promocional de lançamento neste 

link ou no site da Editora.  

Na segunda aula online da nossa 6ª turma do Academia ANAJURE, em dezembro 

tivemos o grande privilégio de estar com o David Koyzis: Doutor em Filosofia pela 

Universidade de NotreDame. Foi professor de Ciência Política na 

RedeemerUniversityCollege, e é pesquisador em Política no St. George’s Centre for 

BiblicalandPublicTheology, no Canadá. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp2STokdIsCt22wb0XZFp5FvKSrAb3FKvwJjX-RDZYvK2Waw/viewform?usp=send_form
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-fala-de-lula-quanto-a-responsabilizacao-de-igrejas-evangelicas-em-relacao-a-vacinacao/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp2STokdIsCt22wb0XZFp5FvKSrAb3FKvwJjX-RDZYvK2Waw/viewform?usp=send_form
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A aula foi sobre Visões e Ilusões políticas, tema, 

inclusive, de um dos livros dele. 

 

 

 

A ANAJURE também acha importante que 

datas comemorativas ligadas ao direito em alguma 

medida possam ter uma reflexão nossa com relação 

ao trabalho do jurista. Nesse sentido, no dia da 

justiça, tivemos um devocional sobre o tema, escrito 

pelo Dr. Gabriel Dayan. 

 

 

Neste mês, a ANAJURE também foi a 

público manifestar seu apoio à aprovação do 

Estatuto do Nascituro (PL n. 478/2007), cujo texto 

se encontra na Comissão de Defesa dos Direitos da 

Mulher e foi incluído em pauta para votação.  

Em sua nota, a entidade traz uma síntese do 

PL e faz um apanhado geral sobre a proteção legal 

ao nascituro no ordenamento jurídico brasileiro.  

Por fim, a ANAJURE defendeu a posição de que o projeto acerta ao trazer 

dispositivos que reforçam a garantia constitucional dos direitos de personalidade do 

nascituro, com especial destaque à proteção ao direito fundamental à vida. 

 

https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
https://anajure.org.br/devocional-i-dia-da-justica-l-instrumentos-de-justica/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-votacao-do-estatuto-do-nascituro-pl-n-478-2007/
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Ainda no mês de dezembro, a ANAJURE 

também teve a alegria de divulgar o laçamento de um 

livro sobre a crise humanitária em Mianmar, escrito pela 

Dra. Isadora Isaura Mendes, coordenadora da 

ANAJURE no Distrito Federal e ex-aluna da terceira 

turma do Academia ANAJURE (2019). A obra foi 

publicada pela editora Lumen Juris e foca na liberdade 

religiosa e cidadania dos Rohingya, minoria religiosa 

muçulmana que sofre perseguição no país asiático. 

 

Também em dezembro, o monitoramento da 

ANAJURE identificou a circulação virtual de um cartaz 

promovendo a realização de curso voltado para 

profissionais de saúde acerca do “Aborto 

medicamentoso via telessaúde”. Na imagem, menciona-

se que a aula ocorreria no dia 14 deste mês de 

dezembro no estabelecimento da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal da Bahia. 

Diante do fato, por meio de sua coordenação estadual na Bahia, a ANAJURE 

encaminhou ofício à UFBA pedindo esclarecimento do caso e a adoção das medidas 

cabíveis.  

Preliminarmente, o que se deduz é a utilização de espaço público para divulgação de 

atividades que contrariam a lei brasileira. A ANAJURE aguarda esclarecimentos da UFBA 

sobre o ocorrido. 

 

 

https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
https://anajure.org.br/coordenadora-da-anajure-no-df-lanca-obra-sobre-a-crise-de-direitos-humanos-em-mianmar/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
https://anajure.org.br/anajure-pede-esclarecimentos-a-ufba-acerca-de-curso-para-realizacao-de-procedimentos-de-teleaborto/
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Fechando o ano, publicamos no site e mídias o 

presente relatório anual e nosso calendário de 2023.  

 

https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
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Em maio de 2022, a ANAJURE iniciou as atividades de pesquisa para produção do 

Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa no Brasil (RIVIR), projeto coordenado pela 

Associação e executado em parceria com a Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil, 

por meio do Fundo de Direitos Humanos 2022. 

O Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa no Brasil (RIVIR) tem como 

objetivo apresentar o panorama da intolerância religiosa no Brasil a partir da coleta de dados 

de abrangência nacional referentes a violações ocorridas no período de 2016 a 2021, a fim de 

subsidiar o desenvolvimento de estratégias de defesa e promoção da liberdade religiosa no 

país por instituições públicas e privadas. 

O projeto fornecerá uma atualização dos dados referentes ao cenário de intolerância 

religiosa no Brasil, uma vez que o último relatório produzido pelo Ministério de Direitos 

Humanos do país, com essa abrangência, englobou informações relativas ao período de 2011 

a 2015. 

Até o momento, os pesquisadores engajados com a pesquisa já realizaram contatos 

com diversos órgãos públicos a fim de obter informações sobre violações à liberdade 

religiosa. Também efetuaram pesquisas nos bancos de dados jurisprudenciais de tribunais 

brasileiros para identificar casos de violação. Nas próximas etapas os pesquisadores 

procederão à pesquisa de casos de intolerância divulgados por veículos jornalísticos. 

Concluída a coleta de dados, os pesquisadores iniciarão a análise e confecção do relatório. 

 

 

 



 

 

 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA ANAJURE EM 2022 

No cumprimento de sua missão institucional, a ANAJURE tem se posicionado em 

defesa das liberdades civis fundamentais no âmbito do Judiciário, em especial, no STF. Para 

tal, tem realizado o acompanhamento de demandas judiciais afetas a sua atuação, decidindo 

por providências específicas a depender do caso em análise, podendo emitir notas públicas 

sobre a matéria ou protocolar petição com pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae. 

Como síntese da atuação da ANAJURE perante o STF, apresentamos a planilha abaixo. 

Identificação Sumário da pretensão processual Andamento processual 

Providência 

tomada ou a ser 

tomada pela 

ANAJURE 

ADI 5256 

Declarar a inconstitucionalidade da Lei 

n° 2902/2004, do Mato Grosso do Sul, a 

qual institui a obrigatoriedade da 

manutenção de ao menos um exemplar 

da Bíblia nas escolas da rede estadual de 

ensino e nas bibliotecas públicas do 

Estado. 

Transitado em julgado 

(16/11/2021). Julgado 

procedente. Dispositivos 

declarados inconstitucionais. 

Incluído em pauta de 

julgamento virtual (15/10 a 

22/10/2021). Conclusos ao 

Relator (15/03/2018).  

Deferido o pedido de 

admissão como 

Amicus Curiae. 

ADI 5668 

Interpretação conforme a Constituição 

Federal ao Plano Nacional de Educação 

(Lei 13.005/2014) para reconhecer o 

dever constitucional das escolas públicas 

e particulares de prevenir e coibir o 

bullying homofóbico, discriminações por 

gênero, identidade de gênero e 

orientação sexual, bem como de respeitar 

a identidade de crianças e adolescentes 

LGBT no ambiente escolar. 

Conclusos ao Relator 

(16/08/2021). Requeremos 

admissão como AC. Conclusos 

(14/10/2020). 

Deferido o pedido de 

admissão como 

Amicus Curiae. 
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ADI 6494 

Debate a possibilidade de fixação de 

medida cautelar de bloqueio, interdição 

ou suspensão de perfis em plataformas 

virtuais de comunicação.  

Retirado de pauta virtual 

(27/08/2021). Incluído em pauta 

(03/09/2021 - 13/09/2021). 

Conclusos ao Relator 

(03/11/2020). 

Requerida a 

admissão como 

Amicus Curiae 

(07/08/2020). 

ADI 6622 

Questiona o § 1º, do art. 13, da Lei n. 

14.021/2020, de modo a vetar a 

permanência de missões religiosas em 

áreas indígenas na hipótese de epidemia 

ou de calamidade. 

Conclusos ao Relator 

(05/10/2021). Opostos 

embargos de declaração 

(05/10/2021). Liminar deferida 

parcialmente (24/09/2021). 

Requerida a 

admissão como 

Amicus Curiae 

(01/10/2021). 

ADI 6925 

Questiona constitucionalidade de um 

decreto de Santa Catarina que buscou 

proibir o uso de linguagem neutra em 

escolas e órgãos públicos.  

Conclusos ao relator 

(07/04/2022). Manifestação 

PGR: procedência 

(26/01/2022). Vista à PGR 

(06/12/2021). Manifestação da 

AGU: pela improcedência 

(03/12/2021). Vista ao AGU 

(26/11/2021). Adoção do rito 

do art. 12, da Lei n. 9.868/99. 

Protocolado (05/07/2021). 

Petição de ingresso 

como amicus curiae 

pendente de 

protocolo.  

Obs.: em virtude da 

alteração da sede da 

Associação, os 

documentos oficiais 

apresentados no 

protocolo estão 

pendentes. Com a 

resolução dessas 

questões notariais, o 

protocolo será 

realizado.  

ADI 7009 

Debate a constitucionalidade do Decreto 

pernambucano que exigiu a apresentação 

de comprovante de esquema vacinal 

completo ou de teste de covid-19 

negativo para ingresso em cerimônias 

religiosas com mais de 300 pessoas.  

Trânsito em julgado 

(16/02/2022). Processo extinto 

sem resolução do mérito em 

virtude da revogação do 

Decreto (13/12/2021). PGR 

intimada eletronicamente 

(07/01/2022). Extinto o 

Requerida a 

admissão como 

Amicus Curiae 

(13/10/2021). 

Pedido prejudicado 

pela extinção do 

processo.  
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processo (09/12/2021). 

Manifestação da PGR 

(26/11/2021). Vista à PGR 

(21/10/2021). Manifestação da 

AGU (20/10/2021). Vista ao 

AGU (15/10/2021). Solicitação 

de informações prévias 

(05/10/2021). Distribuição 

(01/10/2021).  

 

ADI 7019 

Questiona a lei do Estado de Rondônia 

que proíbe a denominada linguagem 

neutra na grade curricular e no material 

didático de instituições locais de ensino, 

públicas ou privadas, e em editais de 

concursos públicos. 

Concluso ao relator 

(25/02/2022). Manifestação da 

PGR pela procedência da ação, 

a fim de declarar a 

inconstitucionalidade da Lei n. 

5.123/21, de Rondônia 

(25/02/2022). Juntada 

(23/12/2021). Excluído do 

calendário de julgamento 

(15/12/2021). Incluído em pauta 

para 09/02/2022. Retirado do 

julgamento virtual por pedido 

de destaque do Min. Nunes 

Marques (07/12/2021). Iniciado 

julgamento virtual 

(07/12/2021). Incluído em pauta 

para julgamento virtual de 

03/12/2021 a 10/12/2021 

(17/11/2021). Liminar deferida 

para suspender a lei 

(17/11/2021). Protocolado 

(04/11/2021). 

Requerida a 

admissão como 

Amicus Curiae 

(18/11/2021). 
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ADPF 442 

Declaração de não recepção 

constitucional parcial dos arts. 124 a 126 

do CP, a fim de afastar a incidência do 

crime de aborto quando este é realizado 

de modo induzido e voluntário nas 12 

primeiras semanas. 

Conclusos ao Relator 

(29/09/2022). Conclusos ao 

Relator (07/01/2022). 

Esclarecimentos Min. Saúde 

(07/01/2022). Conclusos ao 

relator (30/09/2021). Petição 

Sindicato dos Médicos do PR. 

Conclusos. (08/09/2020). 

Petição AC do PTB. Conclusos. 

(05/08/2020). Petição 

(19/06/2020). Conclusos 

(12/05/2020). Manifestação 

PGR (improcedência - 

12/05/2020) Pedido Amicus 

Curiae (06/05/2020). Audiência 

Pública realizada. 

Requerida a 

admissão como 

Amicus Curiae e 

participação como 

orador na Audiência 

Pública (27/04/2017) 

ADPF 462 

Declarar a inconstitucionalidade do art. 

10, § 5º, da Lei Complementar 994/2015, 

do Município de Blumenau, que veda a 

inclusão ou manutenção das expressões 

"identidade de gênero", "ideologia de 

gênero" e "orientação de gênero" em 

qualquer documento complementar ao 

Plano Municipal de Educação e nas 

diretrizes curriculares. 

Concluso ao Relator 

(16/08/2021). Excluído da 

pauta. Incluído na pauta de 

julgamento de 11/11/2020 

(11/09/2020). 

Deferido o pedido de 

admissão como 

Amicus Curiae 

(17/12/2019) 

ADPF 466 

Declarar a inconstitucionalidade do art. 

9º da Lei 4.2668/2015, do Município de 

Tubarão/SC, que impede a inserção da 

temática de ideologia de gênero na 

educação. 

Conclusos ao relator 

(16/08/2021). Excluído da 

pauta. Incluído na pauta de 

julgamento de 11/11/2020 

(11/09/2020). 

Deferido pedido de 

admissão como 

Amicus Curiae 

(30/04/2020). 
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ADPF 522 

Declarar a inconstitucionalidade das Leis 

n. 2.985/2017 e n. 4.432/2017, 

respectivamente dos Municípios de 

Petrolina/PE e Garanhuns/PE, que 

aprovam o plano municipal de educação 

e vedam política de ensino com 

informações sobre gênero nos 

municípios.  

Conclusos ao Relator 

(16/12/2021). Subst. Relator: 

Min. André Mendonça 

(16/12/2021). Retirado do 

julgamento por pedido de 

destaque (18/06/2021). Iniciado 

julgamento virtual 

(18/06/2021). Conclusos 

(04/08/2020). PGR se 

posicionou pela procedência.  

Deferido o pedido de 

admissão como 

Amicus Curiae 

(08/10/2019). 

ADPF 618 

Declarar inconstitucionalidade de 

interpretação de dispositivos do CP e de 

resoluções do CFM e do CREMERJ que 

impedem a recusa de transfusão de 

sangue. 

Conclusos ao Relator 

(29/08/2022). Petição de amicus 

curiae (24/08/2021). 

Manifestação da PGR pelo 

aditamento da inicial, 

ampliando seu escopo, e 

procedência do pedido. 

Despacho para manifestação da 

PGR. Vista PGR (09/10/2020). 

Parecer da AGU pelo não 

conhecimento e improcedência 

da ação (05/08/2020). 

Deferido o pedido de 

amissão como 

Amicus Curiae 

(17/02/2020) 

ADPF 701 

Decretos coronavírus. Suspensão 

genérica das atividades religiosas. João 

Monlevade/MG. 

Decisão reconsiderando a 

liminar em face do julgamento 

da ADPF 811 (15/04/2021). 

Decisão monocrática 

concedendo pedido liminar 

(03/04/2021). Conclusos ao 

relator (25/08/2020). 

Ação ajuizada pela 

ANAJURE. 
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ADPF 702 
Decretos coronavírus. Flexibilização. 

Armação dos Búzios/RJ. 

Substituição do relator para 

Min. Nunes Marques. 

Conclusos ao relator 

(24/08/2020). 

Ação ajuizada pela 

ANAJURE. 

ADPF 989 

Ajuizada contra uma cartilha do 

Ministério da Saúde. A cartilha distingue 

o aborto do parto prematuro, afirmando 

que, após 23 semanas, "inicia-se o 

processo de um parto prematuro onde 

não cabe o amparo legal que prevê a 

eliminação da vida intrauterina por meio 

da destruição do produto da concepção 

nos casos de violência sexual". A cartilha 

está sendo questionada porque daria 

margem para instruir profissionais da 

saúde a não realizarem o aborto nos 

casos das exceções permitidas pela lei 

após o período de 23 semanas.  

Conclusos ao relator 

(22/09/2022). Petição 

complementar 

(22/09/2022).  Manifestação da 

PGR (18/08/2022). Protocolado 

(29/06/2022). 

Petição de ingresso 

como amicus curiae 

pendente de 

protocolo.  

Obs.: em virtude da 

alteração da sede da 

Associação, os 

documentos oficiais 

apresentados no 

protocolo estão 

pendentes. Com a 

resolução dessas 

questões notariais, o 

protocolo será 

realizado.  

ARE 1099099 

Recurso interposto por Professora contra 

decisão do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo que acatou sua exoneração 

pelo não cumprimento da assiduidade na 

sexta-feira após o pôr do sol até o pôr do 

sol do sábado, em razão de sua 

consciência religiosa (Adventista, 

objeção de consciência) 

Conclusos (19/05/2021). 

Opostos ED (16/04/2021). 

Acórdão publicado 

(12/04/2021). Ação julgada no 

mérito com decisão pela 

procedência (26/11/2020). 

Julgamento agendado para 

18/11/2020.  

Deferido o pedido de 

amissão como 

Amicus Curiae 

(01/10/2020). 

ARE 1249095 Símbolos religiosos 

Conclusos 

(27/04/2021).  Conclusos 

(01/09/2020). Existência de 

Requerida admissão 

(17/06/2020). 

Pedido deferido 
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repercussão geral (24/04/2020) (30/03/2021). 

RCL 55948 

Processo no qual se questiona a cassação 

do vereador Renato Freitas, cujo 

mandato foi perdido após invasão a 

templo religioso durante manifestação 

política.  

Agravo regimental 

(07/10/2022). Liminar deferida 

para restabelecer o mandato 

(26/09/2022). Protocolado 

(21/09/2022). 

Petição de ingresso 

como amicus curiae 

pendente de 

protocolo.  

Obs.: em virtude da 

alteração da sede da 

Associação, os 

documentos oficiais 

apresentados no 

protocolo estão 

pendentes. Com a 

resolução dessas 

questões notariais, o 

protocolo será 

realizado.  

RE 845779 

Trata-se de recurso extraordinário no 

qual se discute, em sede de repercussão 

geral, a possibilidade uma pessoa ser 

tratada socialmente como se pertencesse 

a sexo diverso do qual se identifica e se 

apresenta publicamente.  

Remessa após pedido de vista 

(01/08/2022). Removido. 

Inserido em pauta para 

julgamento. Repercussão geral 

reconhecida. 

Petição de ingresso 

como amicus curiae 

pendente de 

protocolo.  

Obs.: em virtude da 

alteração da sede da 

Associação, os 

documentos oficiais 

apresentados no 

protocolo estão 

pendentes. Com a 

resolução dessas 

questões notariais, o 

protocolo será 

realizado.  



 

 

 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA ANAJURE EM 2022 

RE 859376 

Reformar acórdão do TRF4 que 

reconheceu o direito de uso do hábito 

religioso em foto da CNH (requisitos 

para fotografia em documentação civil). 

Conclusos ao Relator 

(05/04/2021). Conclusos ao 

Relator (21/08/2019). 

Requerida a 

admissão como 

Amicus Curiae. 

RE 979742 

Contra decisão da TR do JEF de 

Amazonas e Roraima que condenou a 

União a pagar procedimento cirúrgico 

indisponível no SUS, pois a religião do 

paciente (testemunha de jeová) proíbe a 

transfusão de sangue. 

Conclusos ao Relator 

(29/08/2022). Petição AC 

(29/08/2022). Conclusos ao 

Relator (04/08/2021). 

Conclusos ao Relator 

(03/04/2019). 

Requerida a 

admissão como 

Amicus Curiae. 

RE 1212272 

Recurso interposto contra decisão que 

negou realização de cirurgia sem 

transfusão de sangue. Paciente 

Testemunha de Jeová.  

Conclusos ao Relator 

(29/06/2022). Petição AC 

(29/06/2022). Conclusos 

(05/04/2021). Conclusos ao 

Relator (07/07/2020). 

Reconhecimento de repercussão 

geral (25/10/2019). 

 

Deferido pedido de 

admissão como 

Amicus Curiae 

(10/06/2020). 

 

 

 

 

 



 

 

 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA ANAJURE EM 2022 

Listamos abaixo as Manifestações Públicas produzidas pela ANAJURE em 2022 e, 

em anexo, disponibilizamos o inteiro teor destes documentos, que apresentam o 

posicionamento da ANAJURE nos debates públicos da sociedade brasileira contemporânea. 

 

2022 

1 
Nota Pública acerca do PL 442/1991, que dispõe sobre a 

legalização de jogos de azar 

LINK 

03/02/2022 

2 
Nota de repúdio sobre invasão à Igreja Nossa Senhora do 

Rosário, em Curitiba 

LINK 

07/02/2022 

3 
Nota pública sobre o PL 3346, que busca assegurar ao 

empregado o exercício da guarda religiosa 

LINK 

17/02/2022 

4 
Convocação de ajuda e oração para população de Petrópolis 

(RJ) l Leia a nota e veja como fazer doações 

LINK 

18/02/2022 

5 

ANAJURE emite nota sobre Emenda Constitucional 

116/2022, que estabeleceu a não incidência de IPTU sobre 

templos religiosos alugados 

LINK 

18/02/2022 

6 
Nota pública acerca da descriminalização do aborto até a 

24ª semana de gravidez na Colômbia 

LINK 

23/02/2022 

https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-o-pl-442-1991-que-dispoe-sobre-a-legalizacao-de-jogos-de-azar/
https://anajure.org.br/anajure-emite-nota-de-repudio-sobre-invasao-a-igreja-nossa-senhora-do-rosario-em-curitiba/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-o-pl-3346-que-busca-assegurar-ao-empregado-o-exercicio-da-guarda-religiosa/
https://anajure.org.br/convocacao-de-ajuda-e-oracao-para-populacao-de-petropolis-rj-l-leia-a-nota-e-veja-como-fazer-doacoes/
https://anajure.org.br/emenda-116/
https://anajure.org.br/veja-o-posicionamento-da-anajure-acerca-da-descriminalizacao-do-aborto-ate-a-24a-semana-de-gravidez-na-colombia/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-o-pl-442-1991-que-dispoe-sobre-a-legalizacao-de-jogos-de-azar/
https://anajure.org.br/anajure-emite-nota-de-repudio-sobre-invasao-a-igreja-nossa-senhora-do-rosario-em-curitiba/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-o-pl-3346-que-busca-assegurar-ao-empregado-o-exercicio-da-guarda-religiosa/
https://anajure.org.br/convocacao-de-ajuda-e-oracao-para-populacao-de-petropolis-rj-l-leia-a-nota-e-veja-como-fazer-doacoes/
https://anajure.org.br/emenda-116/
https://anajure.org.br/veja-o-posicionamento-da-anajure-acerca-da-descriminalizacao-do-aborto-ate-a-24a-semana-de-gravidez-na-colombia/
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7 
Nota pública sobre o PL 2/2019, que restringe o uso do 

título “Bíblia” em publicações impressas e eletrônicas 

LINK 

15/03/2022 

8 Nota Pública sobre ataques recentes a igrejas no Ceará 

LINK 

23/03/2022 

9 
Nota Pública sobre Ação Civil Pública ajuizada pelo 

MPMG contra escola confessional de Itaúna/MG 

LINK 

05/05/2022 

10 
Nota de condolências à família do jovem assassinado 

durante vigília no Rio Grande do Norte 

LINK 

23/05/2022 

11 

Nota pública sobre aprovação na Câmara dos Deputados do 

texto base do PL que regulamenta a prática de ensino 

domiciliar (homeschooling) no Brasil 

LINK 

23/05/2022 

12 Nota Pública sobre ataque em Igreja Católica na Nigéria 

LINK 

06/06/2022 

13 
Nota pública sobre a matéria exibida pelo Fantástico acerca 

das Comunidades Terapêuticas 

LINK 

24/06/2022 

14 
Nota pública sobre decisão da Suprema Corte dos EUA 

acerca do aborto 

LINK 

24/06/2022 

15 
Nota Pública sobre projeto de lei que propõe construção de 

batistério público em Araucária/PR 

LINK 

27/06/2022 

https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-o-pl-2-2019-que-restringe-o-uso-do-titulo-biblia-em-publicacoes-impressas-e-eletronicas/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-ataques-recentes-a-igrejas-no-ceara/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-acao-civil-publica-ajuizada-pelo-mpmg-contra-escola-confessional-de-itauna-mg/
https://anajure.org.br/nota-de-condolencias-a-familia-do-jovem-assassinado-durante-vigilia-no-rn/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-aprovacao-na-camara-dos-deputados-do-texto-base-do-pl-que-regulamenta-a-pratica-de-ensino-domiciliar-homeschooling-no-brasil/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-ataque-em-igreja-catolica-na-nigeria/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-materia-exibida-pelo-fantastico-acerca-das-comunidades-terapeuticas/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-decisao-da-suprema-corte-dos-eua-acerca-do-aborto/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-projeto-de-lei-que-propoe-a-construcao-de-batisterio-publico-em-araucaria-pr/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-o-pl-2-2019-que-restringe-o-uso-do-titulo-biblia-em-publicacoes-impressas-e-eletronicas/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-ataques-recentes-a-igrejas-no-ceara/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-acao-civil-publica-ajuizada-pelo-mpmg-contra-escola-confessional-de-itauna-mg/
https://anajure.org.br/nota-de-condolencias-a-familia-do-jovem-assassinado-durante-vigilia-no-rn/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-aprovacao-na-camara-dos-deputados-do-texto-base-do-pl-que-regulamenta-a-pratica-de-ensino-domiciliar-homeschooling-no-brasil/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-ataque-em-igreja-catolica-na-nigeria/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-materia-exibida-pelo-fantastico-acerca-das-comunidades-terapeuticas/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-decisao-da-suprema-corte-dos-eua-acerca-do-aborto/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-projeto-de-lei-que-propoe-a-construcao-de-batisterio-publico-em-araucaria-pr/
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16 

Nota Pública sobre a aprovação do PL 1.096/2019 na 

Câmara dos Deputados, relativo à natureza do vínculo de 

ministros religiosos com as organizações religiosas. 

LINK 

01/07/2022 

17 
Nota Pública sobre notícias recentes quanto à posição da 

Igreja Presbiteriana do Brasil acerca de ideologias políticas 

LINK 

21/07/2022 

18 
Nota Pública sobre a participação de grupos religiosos no 

processo eleitoral de 2022 

LINK 

06/09/2022 

19 
Nota Pública sobre a Reclamação (RCL) 55948, que 

restabeleceu o mandato do vereador petista de Curitiba/PR 

LINK 

26/09/2022 

20 

Nota Pública sobre matéria jornalística referente à revista 

utilizada em escola bíblica de igrejas evangélicas de Santa 

Catarina 

LINK 

27/09/2022 

21 

Nota Pública sobre diretrizes emitidas por órgãos do 

Ministério Público com atuação na Paraíba acerca do uso de 

banheiros em instituições educacionais 

LINK 

05/10/2022 

22 
Nota de repúdio à depredação da Paróquia de São Mateus 

do Sul 

LINK 

11/10/2022 

23 
ANAJURE se manifesta sobre episódios diversos de 

intolerância religiosa em outubro de 2022 

LINK 

20/10/2022 

24 
ANAJURE se posiciona acerca de restrições à imprensa 

brasileira em decisões judiciais 

LINK 

22/10/2022 

https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-aprovacao-do-pl-1-096-2019-na-camara-dos-deputados-relativo-a-natureza-do-vinculo-de-ministros-religiosos-com-as-organizacoes-religiosas/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-noticias-recentes-quanto-a-posicao-da-igreja-presbiteriana-do-brasil-acerca-de-ideologias-politicas/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-participacao-de-grupos-religiosos-no-processo-eleitoral-de-2022/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-reclamacao-rcl-55948-que-restabeleceu-o-mandato-do-vereador-petista-de-curitiba-pr/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-materia-jornalistica-referente-a-revista-utilizada-em-escola-biblica-de-igrejas-evangelicas-de-santa-catarina/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-diretrizes-emitidas-por-orgaos-do-ministerio-publico-com-atuacao-na-paraiba-acerca-do-uso-de-banheiros-em-instituicoes-educacionais/
https://anajure.org.br/nota-de-repudio-a-depredacao-da-paroquia-de-sao-matheus-do-sul/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
https://anajure.org.br/anajure-se-posiciona-acerca-de-restricoes-a-imprensa-brasileira-em-decisoes-judiciais/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-aprovacao-do-pl-1-096-2019-na-camara-dos-deputados-relativo-a-natureza-do-vinculo-de-ministros-religiosos-com-as-organizacoes-religiosas/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-noticias-recentes-quanto-a-posicao-da-igreja-presbiteriana-do-brasil-acerca-de-ideologias-politicas/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-participacao-de-grupos-religiosos-no-processo-eleitoral-de-2022/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-reclamacao-rcl-55948-que-restabeleceu-o-mandato-do-vereador-petista-de-curitiba-pr/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-materia-jornalistica-referente-a-revista-utilizada-em-escola-biblica-de-igrejas-evangelicas-de-santa-catarina/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-diretrizes-emitidas-por-orgaos-do-ministerio-publico-com-atuacao-na-paraiba-acerca-do-uso-de-banheiros-em-instituicoes-educacionais/
https://anajure.org.br/nota-de-repudio-a-depredacao-da-paroquia-de-sao-matheus-do-sul/
https://anajure.org.br/anajure-se-manifesta-sobre-episodios-diversos-de-intolerancia-religiosa-em-outubro-de-2022/
https://anajure.org.br/anajure-se-posiciona-acerca-de-restricoes-a-imprensa-brasileira-em-decisoes-judiciais/
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25 
Nota pública da ANAJURE sobre os recentes episódios de 

restrição à liberdade de expressão em decisões judiciais 

LINK 

07/11/2022 

26 
Nota Pública sobre fala de Lula quanto à responsabilização 

de Igrejas Evangélicas em relação à vacinação 

LINK 

25/11/2022 

27 
Nota Pública sobre votação do Estatuto do Nascituro (PL n. 

478/2007) 

LINK 

14/12/2022 

 

 

 

 

 

https://anajure.org.br/nota-publica-da-anajure-sobre-os-recentes-episodios-de-restricao-a-liberdade-de-expressao-em-decisoes-judiciais/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-fala-de-lula-quanto-a-responsabilizacao-de-igrejas-evangelicas-em-relacao-a-vacinacao/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-votacao-do-estatuto-do-nascituro-pl-n-478-2007/
https://anajure.org.br/nota-publica-da-anajure-sobre-os-recentes-episodios-de-restricao-a-liberdade-de-expressao-em-decisoes-judiciais/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-fala-de-lula-quanto-a-responsabilizacao-de-igrejas-evangelicas-em-relacao-a-vacinacao/
https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-materia-jornalistica-referente-a-revista-utilizada-em-escola-biblica-de-igrejas-evangelicas-de-santa-catarina/


ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos

www.anajure.org.br

“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

O Conselho Diretivo Nacional da Associação Nacional de Juristas

Evangélicos – ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a

presente Nota sobre o Projeto de Lei n. 442/1991, que dispõe acerca da legalização de

jogos de azar no Brasil.

1. Síntese do projeto

O Projeto de Lei n. 442/1991 foi proposto em 1991, pelo então Deputado1

Renato Vianna, a fim de regulamentar o “jogo do bicho”. Desde a apresentação do

texto, outros projetos foram apensados à proposta inicial, de modo que a discussão foi

ampliada e passou a englobar a legalização dos jogos de azar no país.

Em dezembro de 2021, o relator do projeto, Deputado Felipe Carreras,

emitiu um parecer sobre o assunto e propôs um substitutivo . No mesmo período, foi2

aprovado um requerimento que solicitava urgência para apreciação do substitutivo.

Atualmente, a proposta está pendente de apreciação do Plenário.

No parecer apresentado, o relator se posicionou favoravelmente à legalização

dos jogos de azar, argumentando, principalmente, com base em aspectos econômicos.

Uma das alegações é a de que a legalização poderia elevar a arrecadação de tributos,

gerar novos empregos e impulsionar o turismo.

2 Disponível em:
https://veja.abril.com.br/coluna/radar/relator-protocola-texto-do-novo-marco-dos-jogos-de-azar-leia-a-int
egra/. Acesso em: 02 fev. 2022.

1 PL 442/1991. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15460&fichaAmigavel=nao.
Acesso em: 02 fev. 2022.



Sobre os riscos de vício associados à liberação dos jogos, o relator

argumentou que a proibição não impede o jogador patológico de jogar, indicando que a

regulamentação poderia viabilizar a inserção de alguns limites e alertas aos jogadores.

A proposta contém um trecho direcionado a conceitos básicos da matéria,

como a definição de jogo, suas espécies, aposta, cassino, etc. No art. 8º, são dispostas

as espécies de jogos que se tornariam admitidas, quais sejam: jogos de cassino; jogos

de bingo; jogos de vídeo bingo; jogos on-line; e apostas turfísticas.

Os jogos e apostas são classificados como atividade econômica tipicamente

privada sujeita ao controle do Estado. Nesse sentido, é prevista a criação de um órgão

regulador e supervisor no âmbito federal. Também se estabelece a criação de um

registro dos jogadores, voltado a controlar e registrar o acesso aos jogos e às apostas.

Além disso, o projeto também regulamenta a incidência de tributos sobre a

atividade, criando a CIDE-Jogos e fixando a aplicação de alíquota de 30% sobre os

valores recebidos por pessoas físicas ganhadoras de prêmios.

Com a exposição desses aspectos, partimos, agora, para algumas informações

históricas e para a análise da proposta.

II - Breve Resumo Histórico da Legislação Pátria sobre Jogos de Azar

No período republicano, a primeira tipificação dos jogos de azar no Brasil

pode ser encontrada na Lei de Contravenções Penais , que, entre os arts. 50 a 58,3

conceituou jogos de azar como “a) o jogo em que o ganho e a perda dependem

exclusiva ou principalmente da sorte; b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de

hipódromo ou de local onde sejam autorizadas; c) as apostas sobre qualquer outra

competição esportiva” e delimitou sua esfera de ação punindo casos de promoção de

loterias sem autorização (art. 51), introdução (art. 52) ou ter sob guarda loterias

estrangeiras no brasil (art. 54) e/ou de loterias de outros estados (art. 53), bem como

executar loterias ilegalmente (art. 55), divulgá-los (art. 57). A lei prossegue em

especificar também o “jogo do bicho” (art. 58).

Passíveis de multa e prisão simples, e posteriormente reconhecidas pela lei

dos Juizados Especiais (artigo 61 da Lei nº 9.099/95) como infrações puníveis com

penas leves, contravenções penais são considerados crimes menos ofensivos quando

comparado a uma infração penal da lei brasileira e possuem um caráter de “salvaguarda

3BRASIL. Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Institui a Lei de Contravenções Penais.



da moralidade”, para “prevenir prevenir certos actos ilícitos e viciosos, ou defender

certos sentimentos morais considerados como indispensável à convivência social

harmoniosa, cujos efeitos são prejudiciais aos interesses da coletividade” .4

O Decreto-lei nº 50.954, de 14 de julho de 1961, consecutivamente, cancelou

todas as licenças de loteria concedidas ao setor privado e estabeleceu o monopólio da

União, por meio da Caixa Econômica na exploração direta de loterias em todo o

território nacional, sob justificativa de que ela possui competência e legitimidade para

assegurar que as aplicações decorrentes das loterias teriam caráter de natureza

educativa e assistencial.

Atualmente a fiscalização compete ao Ministério da Economia, mediante a

Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, que em um de seus eixos de

atuação, exerce a Governança de prêmios e sorteios, executando a regulação de

loterias, promoção comercial e captação antecipada de poupança popular, com vistas à

defesa da concorrência.

Por sua vez, o Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, considerou a

exploração de loteria como derrogação excepcional das normas do Direito

Penal e também como serviço público exclusivo da União não suscetível de

concessão, sendo porém não recepcionado pelo entendimento do STF no Julgamento

conjunto da ADPF 492, ADPF 493 e ADI 4.986 que nas razões do voto do eminente5

Min. Gilmar Mendes, determinou que
(i) A exploração de loterias ostenta natureza jurídica de serviço público
(art. 175, caput, da CF/88), dada a existência de previsão legal expressa;
(ii) Os arts. 1º e 32 do Decreto-Lei 204/1967, ao estabelecerem a
exclusividade da União sobre a prestação dos serviços de loteria, não foram
recepcionados pela Constituição Federal de 1988, pois colidem frontalmente
com o art. 25, § 1º, da CF/88, ao esvaziarem a competência constitucional
subsidiária dos Estados-membros para a prestação de serviços públicos que
não foram expressamente reservados pelo texto constitucional à exploração
pela União (art. 21 da CF/88);
(iii) A competência privativa da União para legislar sobre sistemas de
consórcios e sorteios (art. 22, inciso XX, da CF/88) não preclui a
competência material dos Estados para explorar as atividades lotéricas nem
a competência regulamentar dessa exploração. Por esse motivo, a Súmula
Vinculante 2 não trata da competência material dos Estados de instituir
loterias dentro das balizas federais, ainda que tal materialização tenha
expressão através de decretos ou leis estaduais, distritais ou municipais.
(iv) Por outro lado, as legislações estaduais instituidoras de loterias, seja via
lei estadual ou por meio de decreto, devem simplesmente viabilizar o
exercício de sua competência material de instituição de serviço público
titularizado pelo Estado-membro, de modo que somente a União pode

5STF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 493/DF. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/gm-uniao-monopolio-exploracao-loterias.pdf. Acesso em: 02 fev. 2022.

4 Humberto José da Nova. Comentários à Lei das Contravenções Penais. Das contravenções relativas à
polícia de costumes’, Anais do 1º Congresso Nacional do Ministério Público, Volume 6. Rio de Janeiro,
Imprensa Nacional, (1943), p. 149.



definir as modalidades de atividades lotéricas passíveis de exploração pelos
Estados.

As apostas em corridas de cavalos, por sua vez, são restritas a entidades sem

fins lucrativos proprietárias das pistas, devidamente autorizadas pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme estabelece a Lei nº 7.291, de 19 de

dezembro de 1984 e Decreto-Lei nº 96.993, de 17 de outubro de 1988. Essas

entidades podem nomear agentes para facilitar as apostas em seu nome e também

podem contratar fornecedores privados, que não estão sujeitos a licenciamento ou

qualquer regulamentação específica.

Faz-se menção de que por um breve período na década de 1990, bingos e

máquinas caça-níqueis foram permitidos, mas foram novamente proibidos em meados

dos anos 2000.

O Decreto nº 9.327, de 3 de abril de 2018, instituiu a Loteria Instantânea

Exclusiva – Lotex, com relação à prática desportiva profissional de futebol ou outros

temas associados a eventos de grande apelo popular,

Portanto, resta demonstrado que a visão legislativa sempre considerou a

antijuridicidade dos jogos de azar, aos quais o ordenamento jurídico brasileiro abre

espaço apenas em situações excepcionais, de competência exclusiva da União e dos

Estados Federados..

III – Considerações sobre a proposta de legalização dos jogos de azar

Além de aspectos relacionados à ampliação da arrecadação estatal, conforme

realçado nos debates sobre a pertinência do PL n. 442/1991, a temática possui

relevância, também, pelos impactos gerados no âmbito da segurança, especialmente no

que diz respeito ao combate à corrupção, e da saúde pública, conforme se

demonstrará ao longo desta seção.

Em 2017, a Secretaria de Relações Institucionais da Procuradoria Geral da

República publicou a Nota Técnica n. 97/2017 na qual analisou a exploração de jogos6

de azar no Brasil. Na época, a posição do órgão foi contrária à liberação da prática.

Dentre os argumentos citados, fez-se menção à associação comum entre a exploração

da atividade e o cometimento do crime de lavagem de dinheiro.

6 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Nota_Tcnica_SRI_097_JogosdeAzar.pdf. Acesso
em: 03 fev. 2022.



Conforme exposto no documento, “o funcionamento peculiar das casas de

jogos possibilita que os criminosos, na qualidade de cliente, possam transformar o

dinheiro que originalmente era ilícito em lícito. O mesmo também pode ocorrer com

os proprietários dos estabelecimentos, permitindo que se utilizem do sistema dos

jogos para ‘lavar’ dinheiro de origem ilícita” .7

A legalização dos jogos de azar viria, assim, na contramão dos esforços

despendidos pelo Ministério Público e pela Polícia para combater práticas ilícitas

comuns no âmbito dos estabelecimentos de jogos de azar.

A título de exemplo, vale mencionar a Operação Distração, realizada pela

Polícia Federal em Sergipe. A partir de investigação iniciada em 2019, a PF encontrou

uma série de indícios do cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro e de evasão

de divisas, envolvendo os proprietários de um site de apostas . No Rio Grande do Sul,8

em 2018, a Polícia Civil conduziu a Operação Repasse, que identificou a prática de

crime de lavagem de dinheiro envolvendo a exploração de bingos e máquinas

caça-níqueis. A organização criminosa descoberta possuía 57 pessoas e, por meio do

esquema, chegou a adquirir bens avaliados em mais de 16 milhões de reais .9

Se, por um lado, há a conjectura de que a regulamentação dos jogos de azar

reduzirá a corrupção associada a eles, por outro, órgãos especializados no combate

desses crimes pressupõem que os envolvidos com jogos de azar e práticas ilícitas

permanecerão em tais práticas, uma vez que, não raro, o objetivo é ampliar os ganhos

a qualquer custo .10

Mesmo em locais onde os jogos de azar são regulamentados e, teoricamente,

deveria haver um controle dos valores das apostas realizadas pelos jogadores, não é

incomum que as empresas que exploram a atividade se deparem com graves conflitos

de interesse. Um ex-funcionário de uma empresa de apostas esportivas afirmou que

cada vez mais seus gerentes negligenciam o monitoramento de casos potenciais de

lavagem de dinheiro e a suspensão de contas de usuários que expressaram ter

10 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Nota_Tcnica_SRI_097_JogosdeAzar.pdf.
Acesso em: 03 fev. 2022.

9 Disponível em:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2018/11/como-funcionava-o-esquema-que-lavava-dinhei
ro-da-exploracao-de-jogos-de-azar-cjoh47i1t00mu01mzkkfgi5xm.html. Acesso em: 03 mar. 2022.

8 Disponível em:
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/03/policia-federal-combate-pratica-de-jogos-de-azar-la
vagem-de-dinheiro-e-evasao-de-divisas. Acesso em: 03 fev. 2022.

7 Ibid.



problemas com vício em jogos . A dificuldade, nesses casos, é decidir entre a11

responsabilidade diante de condutas ilegais e/ou nocivas e o lucro da empresa.

Além do impacto no âmbito da segurança pública, é importante mencionar os

efeitos gerados para a saúde da população. O Manual Diagnóstico e Estatístico de

Transtornos Mentais (DSM-5), da American Psychiatric Association , prevê, na sua lista12

de transtornos, o “Transtorno do Jogo”, que compreende, dentre outros

comportamentos, a necessidade de apostar quantias cada vez maiores; preocupações

frequentes relacionadas ao jogo, como o planejamento da próxima quantia a ser

apostada e novas formas de obter dinheiro para jogar; e o retorno ao jogo logo após

perder dinheiro em apostas.

O Manual lista algumas consequências funcionais decorrentes do transtorno:

(...) indivíduos com transtorno podem, devido a seu envolvimento
com jogo, colocar em risco ou perder relacionamentos importantes
com familiares ou amigos. Tais problemas podem ocorrer em
decorrência de mentiras constantes aos outros para encobrir a
extensão do jogo ou devido a empréstimos usados para jogar ou para
saldar dívidas de jogo. O emprego ou atividades educacionais podem
sofrer um impacto adverso da mesma forma pelo transtorno do jogo;
absenteísmo ou baixo desempenho no trabalho ou na escola podem
ocorrer com o transtorno, já que os indivíduos podem jogar durante
o expediente ou durante o turno escolar ou estar preocupados com
o jogo ou com suas consequências adversas quando deveriam estar
trabalhando ou estudando .13

Em artigo apresentado no Fórum de Álcool, Drogas e Comportamentos

Viciantes da OMS, o professor Max Abbott indicou que “o ônus dos danos

relacionados ao vício em jogos parece ser de magnitude semelhante ao dano atribuído

ao transtorno depressivo maior e ao abuso e dependência de álcool. É

substancialmente maior que o dano atribuído ao transtorno de dependência de

drogas” .14

Abbott explica que esses danos estão associados ao impacto que o vício gera

para a saúde, para os relacionamentos, para as finanças e para as responsabilidades

14 Disponível em:
https://www.who.int/docs/default-source/substance-use/the-epidemiology-and-impact-of-gambling-disord
er-and-other-gambling-relate-harm.pdf?sfvrsn=5901c849_2. Acesso em: 03 fev. 2022.

13 Ibid, p. 589.

12 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais.
Tradução de Maria Inês Corrêa Nascimento. Porto Alegre: Artmed, 2014.

11 Disponível em:
https://www.nbcnews.com/news/us-news/sports-betting-skyrocketed-pandemic-experts-warn-ticking-tim
e-bomb-n1266518. Acesso em: 03 fev. 2022.



profissionais do indivíduo. Também menciona que o impacto atinge com maior força os

setores mais vulneráveis da sociedade e contribui para a acentuação das disparidades

sociais .15

Nota-se, portanto, a considerável extensão dos danos causados pelo vício em

jogos de azar. Esses problemas se intensificaram com o início da pandemia em 2020,

visto que as pessoas passaram a ficar confinadas em casa. Nos Estados Unidos, a

Associação de Jogo Compulsivo da Louisiana, que supervisiona linhas de ajuda de 21

estados, identificou um aumento significativo nas ligações com pedidos de auxílio a

partir de janeiro de 2020, especialmente de pessoas com idade entre 20 e 30 anos .16

A dependência dos jogadores compulsivos também pode ser acentuada pelo

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias que buscam gerar um engajamento

progressivo do usuário com o jogo. As máquinas caça-níquel, por exemplo, detêm um

potencial de viciar três a quatro vezes mais rápido do que outros jogos, como os de

carta ou as apostas em esportes, segundo estudo de Robert Green, psiquiatra da

Brown University . Segundo o psicólogo Mark Dickerson, a máquina caça-níquel17

danifica a aptidão do jogador de tomar decisões informadas e racionais sobre a sua

postura no jogo .18

Para Natasha Schüll, do Massachusetts Institute of Technology, embora as

empresas ligadas aos jogos de azar argumentem que o problema está no vício das

pessoas e não propriamente nas máquinas, elas “investem muito dinheiro e energia no

esforço de influenciar o comportamento dos consumidores por meio do design da

tecnologia” .19

A partir das informações elencadas, percebe-se que os efeitos dos jogos de

azar sobre a saúde são amplos e simultaneamente profundos. O dano às pessoas que

sofrem com o vício, por si só, deveria desencorajar o poder público a legalizar a

prática. No entanto, é preciso considerar que os impactos do vício nos jogos de azar

19 Disponível em:
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/10/09/are-casinos-too-much-of-a-gamble/slot-machines-a
re-designed-to-addict. Acesso em: 03 fev. 2022.

18 Disponível em:
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/10/09/are-casinos-too-much-of-a-gamble/slot-machines-a
re-designed-to-addict. Acesso em: 03 fev. 2022.

17 Disponível em:
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/10/09/are-casinos-too-much-of-a-gamble/slot-machines-a
re-designed-to-addict. Acesso em: 03 fev. 2022.

16 Disponível em:
https://www.nbcnews.com/news/us-news/sports-betting-skyrocketed-pandemic-experts-warn-ticking-tim
e-bomb-n1266518. Acesso em: 03 fev. 2022.

15 Ibid.



também gera efeitos que alcançam parte da população que sequer luta com essa

compulsão. Isso ocorre porque, embora se propague os ganhos que seriam advindos

da incidência de tributos sobre essas atividades, não há um detalhamento dos custos

que surgiriam para fiscalizar a atuação de empresas da área.

Também não se estima o impacto da legalização em gastos do poder público

com saúde, uma vez que pode se observar uma tendência de aumento no número de

jogadores e nas facilidades de acesso e, consequentemente, de pessoas enfrentando

suas compulsões. É possível que novos investimentos em cuidados com saúde mental,

em termos de prevenção e tratamento, sejam necessários caso a liberação dos jogos

de azar seja aprovada. Pode ser, portanto, que os ganhos propagados por meio do

recolhimento não sejam tão significativos e que ainda ocorram em detrimento da

saúde de milhões de brasileiros.

III – Conclusão

Ex positis, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE

se posiciona pela rejeição do Projeto de Lei n. 442/1991, que legaliza os jogos de azar

no Brasil e considera que:

a) A proposta, mesmo observando formalidades do trâmite legislativo – o que lhe

conferiria constitucionalidade formal, padece de inconstitucionalidade material,

uma vez que gera danos à proteção de direitos como a saúde e a segurança,

prejudicando a saúde psicológica de parcela da população, corroendo

relacionamentos sociais, gerando novas demandas no âmbito da saúde pública,

facilitando atos de corrupção e sobrecarregando órgãos fiscalizadores;

b) A tramitação em regime de urgência não condiz com a conjuntura do país, que

ainda busca se recuperar dos efeitos ocasionados pela pandemia, havendo,

portanto, pautas mais prioritárias para o poder público;

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE



ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos

www.anajure.org.br

“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos –

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota de

Repúdio decorrente da profanação realizada na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em

Curitiba.

No último sábado (05/02), ocorreu uma manifestação promovida pelo Núcleo

Periférico de Curitiba em protesto pela morte do refugiado congolês Moïse Mugenyi . A1

ação foi agendada para ocorrer no Largo da Ordem, em frente à Igreja do Rosário.

No entanto, em certo momento, o grupo de manifestantes se dirigiu para o

interior da Igreja Nossa Senhora do Rosário, interrompendo uma celebração religiosa em

curso , conforme relata a nota oficial da Arquidiocese de Curitiba .2 3

Notícias locais indicam que a iniciativa foi conduzida pelo vereador Renato Freitas4

(PT), que aparece em imagens discursando na igreja . Após a invasão pela porta lateral do5

templo, os envolvidos passaram a proferir discursos e palavras de ordem no local sagrado,

constrangendo os fiéis ali presentes, ignorando a solicitação do padre que desejava dar

continuidade à celebração da missa.

5 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CZnbhIbFGCd/7. Acesso em: 07 fev. 2022.

4 Disponível em:
https://xvcuritiba.com.br/video-vereador-do-pt-comanda-invasao-na-igreja-do-rosario-em-curitiba-e-acabam
-com-missa-2/. Acesso em: 07 fev. 2022.  Disponível em:
https://tribunapr.uol.com.br/noticias/curitiba-regiao/vereador-de-curitiba-lidera-invasao-a-igreja-durante-a-
missa-em-protesto-antirracismo/. Acesso em: 07 fev. 2022.

3 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CZrdTqhrfij/?utm_medium=copy_link. Acesso em: 07 fev.
2022.

2 Disponível em:
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/vereador-do-pt-lidera-invasao-de-igreja-catolica-durante
-missa/. Acesso em: 07 fev. 2022.

1 Disponível em:
https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/curitiba-tera-ato-em-memoria-de-moise-mugenyi-neste-sabado
-na-igreja-do-rosario/. Acesso em: 07 fev. 2022.



A princípio, vale mencionar que a Constituição Federal de 1988 assegura a todos a

possibilidade de se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, havendo

prévio aviso à autoridade competente (art. 5º, inciso XVI). Contudo, a referida proteção

constitucional não confere o direito de tomá-la como base para práticas abusivas.

Nesse sentido, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos estabelece no

art. 21 que “o direito de reunião pacífica será reconhecido. O exercício desse direito

estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em uma

sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem

públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das

demais pessoas”.

Nota-se, portanto, que não é possível se utilizar do direito de reunião para

transgredir a proteção fornecida a outros direitos. Nesse ponto, é necessário salientar que

o ordenamento jurídico brasileiro, especificamente no Código Penal de 1940, prevê os

chamados crimes contra o sentimento religioso, assim dispondo:

Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou
função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de
culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso:
Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa. (grifo nosso)

Dessa forma, compreende-se que não é possível que um grupo, sob o pretexto de

realizar uma manifestação, dirija-se ao interior de um templo religioso, interrompa uma

cerimônia em curso e profane o espaço para proferir palavras de ordem. Longe de

configurar legítimo exercício de direito fundamental, trata-se de prática suscetível de

sanção penal.

Ressalte-se que a proteção contida no art. 208 do Código Penal de 1940 é uma

decorrência do direito fundamental à liberdade religiosa, que, nos termos da Constituição,

estabelece ser assegurado “o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da

lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias” (art. 5º, inciso VI).

Ainda, é imperioso destacar que o exercício de um direito, qual seja, o da livre

manifestação, não pode ocorrer quando se viola outro direito constitucional, essencial à

vida humana, que é a liberdade religiosa, bem como o direito a realizar culto. A

manifestação poderia ocorrer em outro momento que não o da celebração da missa. A

entrada dos manifestantes no interior da igreja no momento da reunião, de modo a

proferir palavras ofensivas aos fiéis que ali estavam, conforme as evidência oriundas das

imagens e vídeos divulgados nos veículos de mídia social, expõem uma grave violação aos



locais de culto e a liturgia religiosa, o que é terminantemente proibido e deve ser

combatido.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), por sua vez, assevera no

seu art. 18 que “toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de

religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como

a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público

como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos”.

Neste aspecto é importante ressaltar as palavras de Rui Barbosa quanto a

relevância da liberdade religiosa: “De todas as liberdades sociais, nenhuma é tão congenial

ao homem, e tão nobre, e tão frutificativa, e tão civilizadora, e tão pacífica, e tão filha do

Evangelho, como a liberdade religiosa” .6

Diante da violação ao direito à liberdade de religião e da possível configuração do

delito de perturbação de cerimônia religiosa, a ANAJURE manifesta o seu repúdio à

profanação, salientando que o exercício de um direito não pode suplantar a prática de

outro.

A ANAJURE repudia, ainda, a conduta do vereador Renato Freitas, que, no papel

de representante popular, deveria pautar suas ações com base nos ditames constitucionais,

mas assim não procedeu. Esse, inclusive, é um dever previsto no art. 3º, inciso V, do

Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Vereadores de Curitiba/PR:

Art. 3º. São deveres fundamentais do Vereador, sem prejuízo de outros
legalmente previstos:
(…)
V – respeitar e cumprir a Constituição da República, a Constituição do
Estado, a Lei Orgânica do Município, as leis e as normas internas da
Câmara Municipal;

A conduta de Freitas não observa o compromisso assumido como um

representante do povo, no sentido de preservar a democracia e a harmonia no tecido

social, conforme se vê no artigo 8º do Código municipal supramencionado.

Ademais, a versão do vereador contraria a versão oficial da nota da Arquidiocese7

e com as imagens veiculadas na mídia. Tal medida, além de indecorosa, requer do Conselho

de Ética e Decoro a análise da conduta, para avaliar a possibilidade de aplicação de

penalidade ao vereador.

7 Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CZrnwIeg05q/?utm_medium=copy_link.

6 BARBOSA, Rui. O Papa e o Concílio. Obras Completas de Rui Barbosa, Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui
Barbosa, v. 4, 1977. p 419.



Ex positis, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE se

posiciona nos seguintes termos:

a) Repudiando a invasão à Igreja Nossa Senhora do Rosário, ao sustentar que o

ato de profanação do culto, de forma intolerante, agressiva e desrespeitosa,

viola a proteção constitucional à liberdade religiosa;

b) Comunicando o envio de ofício para o Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar da Câmara de Vereadores de Curitiba, com solicitação de análise

da conduta do vereador Renato Freitas, de modo que, inclinando-se o

entendimento do Conselho nesse sentido, seja aplicada a penalidade devida ao

vereador.

Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE

Dra. Edna V. Zilli

Presidente da ANAJURE



ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos

www.anajure.org.br

“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos –

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota de

Pública sobre o PL 3346/2019, cuja finalidade é assegurar ao empregado o exercício da

guarda religiosa.

I - SÍNTESE DA PROPOSTA

O Deputado Federal Wolney Queiroz (PDT/PE) apresentou, em 05 de junho de

2019, o Projeto de Lei n. 3346 , que pretende modificar o texto da Consolidação das Leis1

do Trabalho (CLT) para viabilizar que o empregado cumpra prestação alternativa quando o

seu dia de guarda religiosa coincidir com o dia de trabalho.

A proposta, segundo o Deputado Wolney Queiroz informou, busca dar efetividade

ao direito ao descanso semanal remunerado e à liberdade religiosa sem, por outro lado,

gerar prejuízos para a empresa contratante.

O art. 67 da CLT dispõe sobre o repouso semanal remunerado do empregado. A

proposta busca alterá-lo para inserir parágrafos que regulem a realização de prestação

alternativa em caso de guarda religiosa, utilizando como base o art. 5º, inciso VIII, da

Constituição Federal de 1988, que prevê a objeção de consciência.

1 Projeto de Lei n. 3346/2019. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node01rcjxlq9vdfblfliekvjxg92b38
913774.node0?codteor=1760650&filename=PL+3346/2019. Acesso em: 15 fev. 2022.



O PL busca garantir que o empregado possa realizar prestação alternativa sem

nenhum ônus, desde que faça a solicitação por meio de requerimento prévio e motivado e

entre em comum acordo com o empregador.

Nos termos da proposta, o obreiro teria duas possibilidades: (1) escolher o dia do

repouso semanal remunerado quando o seu período de labor coincidir com os dias ou

turnos de guarda religiosa; (2) optar por sistema compensatório dos horários em que

estiver ausente, acrescentando horas à jornada diária ou trocando de turno.

Caso o empregador não aceite a solicitação feita pelo empregado, deverá

demonstrar razões plausíveis, indicando a impossibilidade de ajuste da rotina laboral. Nesse

caso, o empregado poderá requerer a rescisão do contrato de trabalho, sem prejuízo do

tempo trabalhado e dos direitos assegurados.

Ademais, o projeto ainda veda que, no momento da entrevista de trabalho, sejam

feitas perguntas de teor discriminatório.

A proposta inicial recebeu o acréscimo de algumas disposições após a

apresentação de um substitutivo. Dentre as alterações, é possível citar a adição de um

parágrafo que prevê a garantia de que o empregado possa utilizar, no local de trabalho,

adereços associados ao seu credo, salvo incompatibilidade ou impedimento justificável.

Além de modificar o art. 67 da CLT, o projeto, após a redação do substitutivo,

passou a incluir mudanças na Lei n. 8.112/1990, que institui o regime jurídico dos

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. De

forma geral, as alterações são as mesmas propostas para a CLT.

Isto é, busca-se inserir na Lei n. 8112/1990 disposições que viabilizem a guarda

religiosa pelo servidor adepto de uma confissão de fé que adote um dia sagrado de

descanso. Também se propõe uma modificação na referida lei para que o servidor possa

utilizar, no local de serviço, adereço associado ao seu credo, salvo possibilidade ou

impedimento justificável.

Considerando o impacto que o projeto poderá gerar sobre a liberdade religiosa e

a objeção de consciência, caso aprovado, a ANAJURE entende pela pertinência de se

posicionar sobre a matéria, nos termos a seguir apresentados.



II - LIBERDADE RELIGIOSA E OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA

Os direitos à liberdade religiosa e à objeção de consciência estão resguardados pelo

texto constitucional brasileiro, conforme vemos abaixo:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...)
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da
lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; (...)
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;

Observando a topologia constitucional, percebemos a inserção dos direitos

referidos acima no rol de Direitos e Garantias Fundamentais, os quais abrangem diferentes

dimensões da vida humana e fundam o próprio Estado de Direito. Nesse sentido, a

liberdade figura como expressão dos direitos fundamentais, sendo sobremaneira valorizada

na Carta Magna e também consagrada em documentos internacionais, como a Declaração

Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Especificamente no tocante à liberdade de

pensamento, de consciência e religião, o referido diploma internacional dispõe:

Art. XVIII. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião
ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo
ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou
em particular.

Do texto fixado pela DUDH, extraímos que a proteção à liberdade de consciência

e crença não pode ser reduzida a uma convicção de fé interna, compartilhada pelo

indivíduo apenas no âmbito privado de sua vida. O raciocínio adotado pela legislação

também encontra guarida na seara doutrinária, de onde extraímos as seguintes lições de

Jónatas Machado:

(...) o programa normativo do direito à liberdade religiosa deve
ser interpretado de forma extensiva, de forma a proteger todas
as manifestações, experiências, vivências, atividades e
comportamentos religiosamente motivados, individuais e
colectivos, públicos e privados, sem prejuízo da necessária salvaguarda



dos direitos de todos os indivíduos e dos bens fundamentais da
comunidade e do Estado. O direito à liberdade religiosa deve ser objecto
de uma interpretação sistemática, no sentido jurídico, que proteja as
dimensões pessoais e institucionais da vivência religiosa, como a
expressão, a informação, a comunicação social, o ensino, a circulação de
nacionais e estrangeiros ligados a uma confissão religiosa, a reunião, a
manifestação, a associação, a assistência social, a cultura, etc . (Grifo2

nosso).

Portanto, para que haja gozo real da liberdade de consciência e de crença, é preciso

assegurar ao ser humano a possibilidade de manifestar suas convicções por meio da prática

de seus preceitos religiosos, o que envolve, dentre outros aspectos, seguir o que a sua

confissão de fé estipula a respeito de dias sagrados.

Nesse ponto, vale mencionar que os direitos fundamentais possuem uma dimensão

negativa e uma positiva. A primeira diz respeito ao dever que recai sobre o Estado e sobre

terceiros de se absterem de restringir a esfera de direitos alheia. A segunda dimensão

atribui ao Estado a tarefa de agir ativamente para assegurar a efetivação dos direitos

fundamentais. Aplicando tais conceitos à liberdade religiosa, temos uma dimensão negativa,

da qual decorre o dever de não se impor a ninguém a crença ou a descrença em algo, e

uma dimensão positiva, que “exige que o Estado, através de uma ação, de uma prestação,

remova os entraves e propicie as condições e os meios indispensáveis para o pleno gozo

das convicções religiosas” .3

A conduta estatal fundada numa dimensão negativa da liberdade de crença costuma

ser facilmente recebida. Não se pode afirmar o mesmo, contudo, no tocante à dimensão

positiva. Essa dificuldade decorre de uma falsa compreensão do significado de laicidade.

Nessa concepção, enxerga-se o Estado laico como laicista, ou seja, como hostil ante as

manifestações de religiosidade. Assim, caberia aos representantes políticos a mera

indiferença perante a fé, não lhes competindo, contudo, qualquer aproximação e diálogo

com as crenças e os seus adeptos. Não é essa a perspectiva prevalente no ordenamento

jurídico brasileiro. Aloisio Cristovam , ao analisar a construção da laicidade no Brasil,4

defende que o nosso ordenamento “adotou uma neutralidade benevolente, tendente a

4 SANTOS JUNIOR, Aloisio Cristovam dos. A laicidade estatal no direito constitucional brasileiro. Disponível
em: < https://sylviomiceli.wordpress.com/2008/05/04/a-laicidade-estatal-no-direito-constitucional-brasileiro/>.
Acesso em: 28 ago. 2018

3 SILVA, Fabiana Maria Lobo. Liberdade de religião e o ensino religioso nas escolas públicas de um Estado
laico: perspectiva jusfundamental. Revista de Informação Legislativa, v. 52, n. 206, p.271-298, jun. 2015.
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/512459>. Acesso em: 31 out. 2019.

2 MACHADO, Jónatas. A liberdade religiosa na perspectiva dos direitos fundamentais. Revista Portuguesa
de Ciência das Religiões. p. 150.



obsequiar o fenômeno religioso e não a expurgá-lo por completo do espaço público”.

Assim, em nosso país, consagra-se na Constituição a liberdade de crença e a separação

entre Estado e Igreja, com a possibilidade de colaboração de interesse público; a hipótese

de escusa de consciência por motivos de crença, sendo necessária a aceitação de prestação

alternativa; a imunidade dos templos religiosos, dentre outras disposições nessa linha.

Desse modo, considerando-se a dimensão positiva da liberdade de consciência e de

crença, é preciso que o Estado brasileiro adote postura ativa para viabilizar a guarda de dia

religioso por parte dos adeptos de confissões de fé que assim procedem.

III – A GUARDA RELIGIOSA E AS ATIVIDADES LABORAIS NESTES DIAS

Para algumas confissões de fé, em especial a judaica e a adventista, o sábado é dia

sagrado, advindo a sua guarda de tradições históricas: para os judeus, decorrente da Torá,

do descanso de Deus, no sétimo dia, após a finalização da criação em seis dias; para os

adventistas, representa um dia santificado e abençoado por Deus para uso sagrado,

constituindo importante expressão da justificação pela fé em Jesus .5

A guarda sabática tem implicações que excedem o campo religioso na medida em

que o indivíduo que a exerce é, também, alguém que trabalha, seja no setor público, seja no

setor privado, ou que estuda, por exemplo. Assim, é preciso buscar meios para

compatibilizar a guarda religiosa e o exercício de atividades essenciais, como o trabalho, o

estudo e a sujeição a provas de certames públicos.

Compreendemos que o estabelecimento da jornada de trabalho em dias sagrados

para determinadas religiões não é, a priori, oriundo de finalidades discriminatórias, pois, em

geral, tem como fundamento a carga horária habitualmente existente no âmbito laboral. Em

que pese a ausência inicial de intuito discriminatório, o efeito de tais fixações de jornada –

quando desconsideradas as peculiaridades de determinados grupos religiosos – é de nítido

prejuízo para os que guardam dia sagrado, podendo configurar discriminação caso não

sejam oferecidas alternativas.

Cabe ao Poder Público, portanto, buscar meios para conciliar a existência de

empregados e servidores adeptos de religiões que guardam dias sagrados com o exercício

5 Disponível em:
https://www.adventistas.org/pt/institucional/organizacao/declaracoes-e-documentos-oficiais/observancia-sabad
o/. Acesso em 30 set. 2020.



da liberdade religiosa e da objeção de consciência, uma vez que, conforme já visto, os

direitos fundamentais também são dotados de uma dimensão positiva, exigindo uma

postura proativa do Estado.

No âmbito da Justiça do Trabalho, há julgados nos quais foi afastada a justa causa

quando, aplicada sob a justificativa de inassiduidade, desconsiderou a solicitação do

empregado de observância da guarda religiosa. Em determinadas circunstâncias, houve, até

mesmo, a concessão de danos morais. A seguir, exemplificamos o exposto a partir de

alguns julgados:

LIBERDADE RELIGIOSA. ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. FALTA
AOS SÁBADOS. REVERSÃO DA JUSTA CAUSA. A liberdade
religiosa é um direito fundamental, assegurado pelas Constituições
dos diversos Estados Democráticos de Direito e, também, por
importantes declarações e tratados internacionais de direitos
humanos. Nesse caso, provou-se que durante certo período, a
empresa anuiu em relação à ausência do trabalhador no sábado,
havendo alteração tácita do contrato de trabalho. A imposição de
retorno ao status quo da jornada inicial pactuada, nesse momento
restaria configurada como alteração unilateral. Nesse esteio, não
se pode opor restrições religiosas, ainda mais, quando a
empresa, de grande porte em sua área de atuação, na
confecção de sandálias, deveria por força constitucional
adequar o horário de trabalho do autor para não coincidir
aos sábados, ainda mais que tal condição já foi aceita tacitamente
pela mesma, sem a demonstração de qualquer prejuízo ao seu
funcionamento normal.
(TRT-13 - RO: 00788001320125130009, Data de Julgamento:
19/03/2013, 2ª Turma, Data de Publicação: 25/03/2013, grifo nosso).

MOTORISTA DE ÔNIBUS ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA.
TRABALHO AOS SÁBADOS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES.
RAZOABILIDADE. É razoável e, portanto, legítima a
ponderação de interesses que observa o direito
constitucionalmente garantido de liberdade de culto ou
religiosa, determinando que a reclamada não escale o
empregado, motorista de ônibus e adventista do sétimo
dia, para trabalhar das 18h de sexta-feira às 18h de sábado,
enquanto permite a sua escalação em todos os domingos, se
necessário for, para o cumprimento total da carga horária, evitando,
assim, prejuízos à atividade empresarial.
(TRT-18, RO - 0000536-66.2011.5.18.0012, Rel. Daniel Viana Júnior,
2ª Turma, 04/07/2012, grifo nosso).

JUSTA CAUSA. FALTAS. EMPREGADO ADVENTISTA. A justa
causa, por ser essa a pena máxima aplicada ao empregado, deve ser



soberanamente comprovada e cercada de todos os seus requisitos,
porquanto, além de impedir que o empregado receba a totalidade
das verbas contratuais, pode macular a sua vida profissional, social e
familiar. No caso dos autos, a ré imputou a desídia ao autor, pelo
suposto comportamento faltoso, o que não conseguiu demonstrar,
já que a empregadora concordou, desde o início do contrato, com a
condição pessoal do reclamante no sentido de não laborar a partir
das 17h da sexta-feira até às 17h do sábado, inclusive com a emissão
de parecer de setor interno da companhia de limpeza neste sentido,
em conformidade com os preceitos religiosos do autor. Também
não consta no edital, tampouco no contrato, a estipulação de que o
trabalhador laborasse especificamente no período aludido, até
porque a ré possui dezoito mil funcionários, o que denota a
inexistência de maiores problemas quanto à escala dos empregados.
O comportamento empresarial, portanto, vai de encontro
com o artigo 5º, inciso VIII, da CRFB e com a Declaração
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e
Discriminação baseadas em Religião ou Crença. DANO
MORAL. A indenização por danos morais foi elevada a modalidade
de garantia constitucional em face da violação dos direitos
fundamentais de intimidade, de respeito à vida privada, à honra e à
imagem (Art. 5º, inciso X, CRFB), assegurando a manifestação do
pensamento e reparando todos os agravos à pessoa humana (Art.
5º, incisos IV e V CRFB), com singular tutela aqueles que ocorrem
nas relações de trabalho, merecedores de uma justiça especializada
para conhecê-los e apreciá-los (Art. 114, inciso VI, CRFB). Recurso
não provido.
(TRT-1 - RO: 4403520115010041 RJ, Relator: Sayonara Grillo
Coutinho Leonardo da Silva, Data de Julgamento: 29/10/2012,
Sétima Turma, Data de Publicação: 18/01/2013, grifo nosso).

No entanto, há casos em que a falta de amparo legal inviabiliza o gozo do descanso

semanal remunerado no dia de guarda religiosa. O julgado abaixo, do TRT-24, é um

exemplo disso:

DSR. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS POR FALTAS
AOS SÁBADOS. Uma vez que não há norma religiosa, tampouco
jurídico-legal que ampare a ausência do empregado ao trabalho no
dia de sábado em razão da sua crença religiosa, tem-se que o
empregador não está e não pode ser obrigado a tolerar a garantir
ao trabalhador Adventista do 7º Dia folga remunerada aos sábados,
nem mesmo sob alegação de liberdade de culto ou mediante
proposta de compensação da jornada aos domingos ou durante a
semana. Nessa perspectiva, tem amparo legal o desconto efetuado
pela falta ao trabalho nesse dia, por ausência de justificativa
amparada em lei. Logo, a determinação de devolução dos valores
descontados é que não tem amparo legal. Assim, é de ser



reformada a decisão no particular para excluir essa condenação.
Recurso da reclamada provido no particular.
(TRT-24 00249297220175240046, Relator: João de Deus Gomes de
Souza, Data de Julgamento: 17/07/2019, 2ª Turma).

Dessa forma, o Projeto de Lei n. 3346/2019, se aprovado, pode contribuir para

conferir maior segurança jurídica aos trabalhadores que aderem a uma confissão de fé que

possui um dia de guarda religiosa. Considerando que os servidores públicos também

podem se deparar com situação semelhante, o PL n. 3346/2019 faz bem em estender a

referida proteção a esses agentes.

Inclusive, o STF fixou entendimento compatível com essa perspectiva no ARE

1.099.099. Nesse Agravo, discutia-se a exoneração de uma servidora, desvinculada de seu

posto de serviço sob a justificativa de inassiduidade, em decorrência de suas ausências no

período compreendido entre o pôr do sol da sexta e do sábado. Na ocasião, o STF firmou

a seguinte tese:

Nos termos do art. 5º, VIII, da CRFB, é possível a Administração
Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios
alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais
inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam
escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que
presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o
desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus
desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de
maneira fundamentada .6

Viabilizar o exercício de prestação alternativa está em consonância, também, com

decisões proferidas em outros países. Exemplificativamente, citamos a decisão do Tribunal

Constitucional de Portugal em caso que envolvia procuradora do Ministério Público,

membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que buscava obter a dispensa da realização

dos turnos de serviço urgente que coincidissem com os dias de sábado.

A procuradora já havia acionado, anteriormente, o Supremo Tribunal

Administrativo (STA), tendo recebido como resposta, dentre outros pontos, que (i) não

havendo flexibilidade no horário de trabalho dos procuradores, não era legítima a dispensa;

6 Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755554694. Acesso em:
17 fev. 2022.



(ii) a procuradora ficaria numa situação de desequilíbrio em relação aos colegas, devendo

ter o pleito rejeitado. Apreciando a situação, o Tribunal Constitucional firmou

entendimento diferente do manifestado pelo STA, garantindo à procuradora a possibilidade

de compatibilizar a sua jornada com a dispensa para efeitos da observância de suas

obrigações religiosas. Dentre os argumentos apresentados pelo Tribunal, valiosos para o

raciocínio aqui desenvolvido, destacamos o trecho a seguir:

Para além dessa dimensão negativa, a liberdade religiosa
comporta ainda uma dimensão positiva, de natureza
prestacional ou regulatória, que pressupõe que o Estado
assuma um conjunto de obrigações, que poderão variar de
acordo com a representatividade das diversas religiões,
destinadas a proporcionar aos crentes as condições para o
cumprimento dos deveres religiosos, como por exemplo
sucede com o reconhecimento dos casamentos religiosos, a
abertura das escolas públicas ao ensino da religião e a atribuição de
condições de assistência religiosa nas instituições públicas, como
prisões ou hospitais. E, nesse sentido, o Estado não assegura a
liberdade de religião se, apesar de reconhecer aos cidadãos
o direito de terem uma religião, os puser em condições que
os impeçam de a praticar (sobre todos estes aspetos, GOMES
CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República
Portuguesa Anotada, I vol. 4ª edição, Coimbra, págs. 609-611,
JORGE MIRANDA/RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa
Anotada, I Tomo, Coimbra, pág. 447) . (Grifos nossos).7

A partir do caso acima exposto, percebemos que a diretriz a ser seguida em

hipóteses nas quais a guarda de dia religioso colide com dever individual é a de conceder a

possibilidade de prestação alternativa. Entretanto, em algumas situações, para que haja

prestação alternativa, o Estado deve viabilizá-la. Do contrário, não há liberdade religiosa,

nem muito menos direito à objeção de consciência.

Nessa linha, de busca de prestações alternativas que compatibilizem a guarda

religiosa e jornada de trabalho, mencionamos, ainda, o caso “Central Okanagan School

District No. 23 v. Renaud”, julgado pela Suprema Corte do Canadá, no qual se firmou, para

7 Acórdão n. 545/2014, Processo n. 52/2014, 3ª Secção, Relator: Conselheiro Carlos Fernandes Cadilha,
Lisboa, 15 de julho de 2014. Disponível em:
<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140545.html>. Acesso em: 31 out. 2019.



o empregador, o dever de adotar medidas razoáveis que não demandem ônus excessivos

para que o funcionário exerça sua liberdade religiosa de guardar o Sabbath .8

Um dos argumentos apresentados em oposição à concessão de prestação

alternativa se desenvolve no sentido de alegar que o empregado ou servidor já se submete

a uma seleção de emprego ou a um certame público ciente da jornada exigida. É como se,

pelo fato de ter se sujeitado à seleção/ao concurso, inevitavelmente, o indivíduo, se

aprovado, tivesse que decidir se abrirá mão do seu direito fundamental à liberdade religiosa

ou de sua fonte de sustento.

Apresenta-se o contexto como se o empregado/servidor que pleiteia o direito de

ter a guarda de dia religioso respeitado estivesse exigindo um privilégio, numa ofensa à

isonomia, quando, na verdade, trata-se de uma batalha pelo gozo de direito fundamental

constitucionalmente assegurado. Não se trata de lutar por uma regalia, por uma posição

distintiva ante os demais, mas de poder, assim como as outras pessoas, exercer a sua

vocação e desfrutar da liberdade religiosa que a todos é garantida. Quanto a isso, as

palavras do Min. Kassio Nunes, à época Desembargador do TRF-1, no voto proferido no

Reexame Necessário n. 0056748-86.2011.4.01.3400, em caso envolvendo estudante, são

elucidativas:

Como visto, a controvérsia instaurada nestes autos restou muito
bem resolvida pelo juízo monocrático, encontrando a tutela
mandamental concedida ao impetrante com respaldo na inteligência
do inciso VIII do art. 5º da Constituição da República, que preserva
e garante o direito fundamental à liberdade de culto, não
pretendendo o estudante, no caso em tela, eximir-se de
obrigação legal a todos imposta ou recusar-se a cumprir
prestação alternativa, mas, tão-somente, pretende cumprir
a sua obrigação, que é imposta a todos os demais alunos,
sem que seja violado o seu direito fundamental à liberdade
de crença religiosa. (Grifo nosso).

A questão, portanto, não é de perseguir uma espécie de privilégio, mas de poder

exercer suas funções laborais, assim como as demais pessoas, sem abdicar da própria fé.

8 Central Okanagan School District No. 23 v. R; Case number: 21682; Judges La Forest, Gérard V.;
L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin,
Beverley; Stevenson, William. Disponível em:
<https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/910/index.do>. Acesso em: 31 out. 2019.



Para isso, demanda-se a prestação alternativa. A sua negativa é que, na verdade, significa

afronta à isonomia, pois tratar de modo igual os que se encontram em situação distinta é,

nos dizeres de Rui Barbosa, desigualdade flagrante .9

Os direitos à liberdade de consciência e de crença e à objeção de consciência não

podem ser reduzidos a uma promessa constitucional que é concretizada quando convém.

Tratando-se de direitos fundamentais, o esforço voltado à sua proteção deve ser

inegociável.

V - CONCLUSÃO

Ex positis, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE

manifesta seu apoio ao PL n. 3.346/2019, compreendendo que a sua aprovação contribuirá

para a proteção da liberdade religiosa e para a viabilização do exercício do direito de

objeção de consciência, conferindo maior segurança jurídica aos empregados e servidores

que guardam um determinado dia sagrado.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE

Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE

9 “Tratar com desigualdade a iguais, ou desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade
real”. Fonte:
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.pd
f
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“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos –

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota de

Pública a fim de parabenizar o Congresso Nacional pela promulgação da Proposta de

Emenda Constitucional n. 200/2016, que propôs a não incidência de IPTU sobre templos

religiosos alugados.

A PEC começou a tramitar no Senado, onde foi aprovada em 2016, sendo

confirmada pela Câmara dos Deputados em 2021 . Ontem (17), o Congresso promulgou a1

Emenda Constitucional n. 116/2022. O texto aprovado alterou a Constituição Federal de

1988 para destacar que templos religiosos situados em imóveis alugados não sofrem a

incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

A Constituição já previa, expressamente, ser vedado à União, aos Estados, ao

Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto (art.

150, inciso VI, b). No entanto, em alguns casos, as igrejas encontravam dificuldades para

usufruir da imunidade fixada no texto constitucional quando mantinham um templo em

funcionamento em espaço alugado, seja porque a cobrança continuava a ser feita pela

Administração Pública, seja porque não era possível revertê-la no Judiciário.

As decisões dos tribunais conflitavam. Em alguns locais, entendia-se que a

imunidade alcançava apenas o templo cuja propriedade pertencia à igreja, não abrangendo

templos situados em imóveis alugados:

1 Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/02/17/promulgada-a-emenda-constitucional-116-que-isent
a-de-iptu-imoveis-alugados-por-templos. Acesso em: 18 fev. 2022.



APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. COBRANÇA DE IPTU SOBRE
IMÓVEL DE PROPRIEDADE PARTICULAR LOCADO À ENTIDADE
RELIGIOSA. TEMPLO ALUGADO. DISCUSSÃO SOBRE IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA
AUTOR. A vedação constitucional ao poder de instituir impostos sobre
templos de qualquer culto é limitada ao patrimônio, à renda e aos serviços
relacionados com as finalidades essenciais da entidade religiosa.
Inteligência do artigo 150, VI, letra b, § 4º da Constituição da República.
Assim, estando o templo da entidade religiosa situado em
imóvel locado, ou seja, de propriedade de um particular - o
locador, o IPTU poderá ser cobrado, pois o contribuinte do
IPTU é o proprietário do imóvel ou o seu possuidor com animus
domini. Impossibilidade de ser oposta à Fazenda Municipal a convenção
contratual em que a entidade religiosa se responsabiliza pelo pagamento
do imposto em questão (...).
(TJ-RJ - APL 09883054120118190002, Relator: Marco Aurélio Bezerra de
Melo, Data de Julgamento: 14/12/2012, Décima Sexta Câmara Cível, Data
de Publicação: 19/12/2012, grifo nosso).

Em outras decisões, entendimento diverso prevalecia:

(...) A Constituição da República prevê, em seu artigo 150, VI, b, a
imunidade para as situações em que os imóveis sejam destinados a
finalidades essenciais, tais quais os templos de qualquer culto - A
imunidade tributária decorre da destinação do imóvel, de modo
que o fato de o bem de propriedade da entidade religiosa estar
vago ou alugado não constitui razão que obste o benefício eis
que, nos termos do § 4º do artigo 150 da Constituição da
República, a imunidade tributária não se opera apenas sobre o
local onde efetivamente ocorre a celebração de culto religioso,
abrangendo também o patrimônio pertencente à instituição,
além de suas rendas e serviços relacionados com as finalidades essenciais
da entidade. (...)
(TJ-MG - AC: 10000190386219001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de
Julgamento: 27/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019,
grifo nosso).

Nota-se, portanto, que havia um cenário de insegurança que poderia acarretar

prejuízos às igrejas, além do descumprimento da lógica estabelecida pelo constituinte. A

imunidade já prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘b’ da Constituição Federal de 1988

decorre do reconhecimento, por parte do Estado, do papel relevante exercido pelas

instituições religiosas.



Diferentes igrejas têm cooperado ao longo da história a partir de iniciativas de

cunho social que ajudam a suprir necessidades de seus membros e da comunidade

existente ao seu redor, contribuindo por meio de campanhas de arrecadação de alimentos,

de roupas e de medicamentos; de institutos que auxiliam na recuperação de dependentes

químicos; do acompanhamento e suporte a pessoas em processo de ressocialização após

reclusão em estabelecimentos penais; dentre outras ações. A imunidade, além de

demonstrar o reconhecimento estatal quanto ao papel social da igreja, evita a constituição

de embaraços a esse tipo de atuação, evidenciando, nisso, harmonia com o princípio da

laicidade estatal.

Ex positis, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE

aproveita a ocasião para congratular o Congresso Nacional pela promulgação da Emenda

Constitucional n. 116/2022, compreendendo que o referido texto trará maior segurança

jurídica às igrejas cujos templos funcionam em imóveis alugados.

Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE

Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE



 
 
 

NOTA PÚBLICA 

 

Convocação de ajuda e oração para população  

de Petrópolis (RJ) 
 
 
 

 

A ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos, por meio de seu 

Departamento de Refugiados, Ajuda Humanitária e Desenvolvimento, vem, através 

do presente expediente, expor aos seus membros, parceiros e pessoas que acompanham 

nosso trabalho a necessidade urgente de suporte para a população de Petrópolis, no Rio de 

Janeiro, que enfrenta grave tragédia em decorrência de fortes chuvas na região.  

Até este dia 18/02, autoridades estimam que há 120 mortos e 116 desaparecidos, 

com projeções crescentes e corpos em fase de identificação.  

Para tentar amenizar os sofrimentos deste difícil momento de alguma forma, a 

ANAJURE informa que disponibiliza seus coordenadores estaduais do Rio de Janeiro para 

auxiliar as famílias que precisem de orientação jurídica. Para tanto, basta enviar 

solicitação para secretaria.geral@anajure.org.br cc para anajure.rj@anajure.org.br, que 

direcionaremos para sugestões que ajudem a solucionar os problemas comunicados. 

Ademais, convocamos nossos membros para que estejam em oração pelos cidadãos de 

Petrópolis, especialmente pelos enlutados.  

Destacamos que não estamos mediando nenhum tipo de doação financeira via 

ANAJURE diretamente, mas indicamos iniciativas de parceiros nos quais confiamos, tais 

como: 

mailto:secretaria.geral@anajure.org.br
mailto:anajure.rj@anajure.org.br








 

 

 

Por fim, a ANAJURE segue em oração para superação desta dolorosa tragédia.  

 

Brasília – DF – Brasil, 18 de Fevereiro de 2022. 

        

Dra. Edna Zilli 

Presidente  

Associação Nacional de Juristas Evangélicos             

(ANAJURE) 
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A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos –

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota de

Pública sobre a descriminalização do aborto até a 24ª semana de gravidez na Colômbia.

I - Síntese dos fatos

Na última segunda-feira (21), o Tribunal Constitucional da Colômbia decidiu pela

descriminalização do aborto até a 24ª semana de gravidez. Antes disso, o aborto era

permitido apenas em caso de violência sexual, de má-formação que ocasionasse a morte do

feto ou de risco à saúde física ou mental da mulher, conforme havia sido definido na

Sentencia C-355 de 2006 .1

A decisão foi proferida em Ação Pública de Inconstitucionalidade promovida pela

Causa Justa, um movimento que objetiva eliminar o crime de aborto do Código Penal do

país. A ação questionou o artigo 122 da Lei n. 599/2020 (Código Penal), que estabelecia

pena de 16 a 54 meses de prisão aplicável à mulher que realizasse o aborto e ao

responsável por efetuar o procedimento .2

2 Disponível em: https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=19678. Acesso em: 22 fev.
2022.

1 Disponível em:
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?NOTA-DE-PRENSA---Conducta-del-aborto-solo-ser%C3
%A1-punible-cuando-se-realice-despu%C3%A9s-de-la-vig%C3%A9simo-cuarta-(24)-semana-de-gestaci%C3%B
3n-y,-en-todo-caso,-este-l%C3%ADmite-temporal-no-ser%C3%A1-aplicable-a-los-tres-supuestos-fijados-en-la-
-Sentencia-C-355-de-2006-9225. Acesso em: 23 fev. 2022.



Em 2021, o Instituto Ipsos divulgou uma pesquisa sobre os pontos de vista de

pessoas de diferentes países sobre o aborto . Os dados colhidos na Colômbia indicaram3

que apenas 26% da população do país é favorável à liberação do aborto em qualquer caso.

35% concordam com o aborto apenas em determinados casos, como quando uma mulher

sofreu uma violação. Para 20% da população, o aborto não deve ser permitido em nenhum

caso, exceto quando a vida da mãe está em perigo. 9% se opõe totalmente à prática. 9%

afirmou não saber ou preferiu não se manifestar.

Nota-se que há uma parcela maior da população colombiana que se posiciona

contrariamente à liberação do aborto em qualquer situação. No entanto, ainda assim, o

Tribunal Constitucional do país autorizou a prática em qualquer caso até a 24ª semana de

gravidez. Diante do ocorrido, a ANAJURE aproveita o ensejo para se manifestar sobre a

temática.

II - Considerações jurídicas

Inicialmente, é importante destacar que a Declaração Universal dos Direitos

Humanos consagra, no art. 3º, que “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à

segurança pessoal”.

Na mesma linha, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ratificado

pela Colômbia , prevê que “ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida” (art.4

6º’). O art. 4º, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual a

Colômbia é signatária , estabelece que “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua5

vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da

concepção.  Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”.

A Constituição Política da Colômbia traz, no art. 2º, que as autoridades da6

República devem proteger, dentre outros direitos, a vida das pessoas residentes no país. O

art. 11, na mesma linha, fixa que “o direito à vida é inviolável. Não haverá pena de morte”.

Também estabelece como princípio fundamental o respeito à dignidade humana (art. 1º).

6 Disponível em: http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica. Acesso em: 23 fev. 2022.

5 Disponível em: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1401095. Acesso em: 23
fev. 2022.

4 Disponível: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1401095. Acesso em: 23 fev.
2022.

3 Disponível em:
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-09/Ipsos%20-%20Global%20Views%20on%2
0Abortion%20-%20Graphic%20Report_September%202021%20v2_ESP_OK.pdf. Acesso em: 23 fev. 2022.



Sobre o direito à vida, José Afonso da Silva afirma que: “de nada adiantaria a

Constituição assegurar outros direitos fundamentais, como a igualdade, a liberdade, a

intimidade, a liberdade, o bem-estar, se não erigisse a vida humana num desses direitos” .7

Trata-se, portanto, da fonte primária de todos os outros bens jurídicos.

Nesse sentido, é necessário realçar que a ciência genética e biológica já assentou

que, desde o zigoto formado na fecundação, se erige um novo ser humano, com todas as

características genéticas já desenvolvidas e individualizadas, autônomas ao corpo da

gestante . Assim, a dignidade de uma pessoa não muda conforme as mudanças biológicas.8

Num reconhecimento disso, o art. 3º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,

ao assegurar o direito à vida, realça que esse deve ser protegido, em geral, desde o

momento da concepção.

Aqui, vale ressaltar que a defesa da preservação da vida intrauterina, em todos os

seus estágios, não implica em se posicionar em desrespeito ou rejeição ao conjunto de

direitos fundamentais das mulheres. O mesmo se aplica em sentido inverso: defender a

plenitude de vida da mulher não deve desembocar na negação da vida intrauterina.

A mãe/gestante/mulher é tão digna de sua humanidade e do exercício desta dentro

das circunstâncias limitadoras naturais, quanto o nascituro, que é ser humano em formação

e, por isso, carrega a dignidade própria a esse sujeito. Assim, ambos são destinatários de

proteção legal, à proporção da sensibilidade de suas necessidades.

Sob tais considerações, o argumento de que a autonomia da mulher se manifesta

no uso livre de seu próprio corpo, como forma de justificar a interrupção da gravidez,

esbarra numa dificuldade intransponível: o corpo do embrião é objetivamente distinto do

corpo da mulher. Embrião também é corpo, inclusive em volta do qual se estabelecem

relações humanas efetivas, como mãe-filho e pai-filho. A autonomia do corpo do corpo

próprio da mulher não pode subjugar, a não ser por um inconsequente ato de violência, a

autonomia do corpo próprio do embrião.

Nesse contexto, garantir os direitos da mulher tem a ver com a adoção de

medidas como a implementação de assistência em planejamento familiar; o fornecimento

de métodos contraceptivos pelo poder público, além de informações sobre o assunto; e a

8 CRUZ-COKE, Ricardo. Fundamentos genéticos del comienzo de la vida humana. Rev. chi. pediatr.,
Santiago, Abril 1980, vol. 51, n. 2, p. 121-124. Disponível em https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v51n2/art06.pdf.
Acesso em 19 jun 2018.

7 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 25ª ed., Malheiros, 2005, p. 197.



disponibilização de atendimento pré-natal. Não é possível, contudo, responsabilizar o

embrião pela gravidez não planejada, muito menos retirar-lhe a própria vida a fim de

assegurar a autonomia feminina.

No caso colombiano, um aspecto específico atrai ainda mais atenção e

perplexidade: a decisão do Tribunal permitiu o aborto até a 24ª semana, época em que, se

necessário, o bebê já pode sobreviver fora do útero, caso nasça prematuro .9

Não obstante as decisões proferidas pelo Tribunal Constitucional colombiano

mereçam respeito, considerando que se trata de órgão responsável pelo controle de

constitucionalidade do país e exerce função democrática valiosa, é preocupante que uma

Corte de tamanha importância confira esse tipo de tratamento a um grupo vulnerável que,

na verdade, demandaria as maiores cautelas.

III - Conclusão

Ex positis, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE se

posiciona nos seguintes termos:

1) Manifesta sua discordância quanto à descriminalização do aborto até 24ª

semana de gravidez, viabilizada por meio da decisão judicial do Tribunal

Constitucional da Colômbia, compreendendo que resulta em grave afronta

aos direitos humanos;

2) Entende que possíveis questionamentos da decisão devem ser feitos dentro

dos limites do Estado Democrático de Direito e, nesse sentido, informa que

entrará em contato com organizações da sociedade civil colombiana para

auxiliá-las em eventuais medidas voltadas à reversão da decisão proferida.

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE

Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE

9 Disponível em:
https://oglobo.globo.com/saude/avancos-na-medicina-permitem-que-bebes-de-580g-sobrevivam-sem-sequelas-
no-brasil-25294043. Acesso em: 23 fev. 2022.
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“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos –

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota

Pública sobre o PL 2/2019, que restringe o uso do título “Bíblia” em publicações impressas

e eletrônicas.

I - Síntese dos fatos

O Projeto de Lei n. 2/2019 foi apresentado em fevereiro de 2019 pelo Deputado1

Federal Pr. Sargento Isidório (AVANTE/BA) e busca proibir que o nome “Bíblia” ou “Bíblia

Sagrada” seja utilizado em publicações impressas ou eletrônicas com sentido diferente do já

consagrado pela religião cristã.

Além disso, estabelece que o uso indevido do termo será passível de punição no

âmbito criminal, com base no disposto no art. 171 do Código Penal, que prevê o delito de

estelionato, e no art. 208 do mesmo diploma, que pune o escárnio por razões religiosas, a

perturbação de cerimônia religiosa e o vilipêndio público de ato ou objeto de culto.

Na justificativa do projeto, o autor manifesta a preocupação de que uma pessoa ou

um grupo utilize o vocábulo em obras cujo conteúdo não seja compatível com a pregação

tradicionalmente adotada pelos cristãos. Na concepção do deputado, um ato como esse

constituiria um vilipêndio a um objeto sagrado.

1

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node01pgcz807au7nblvb4c9so3x
wu52599752.node0?codteor=1706762&filename=PL+2/2019



Diante da conexão do assunto com aspectos atinentes à liberdade religiosa, a

ANAJURE aproveita o ensejo para se manifestar sobre a temática.

II - Considerações jurídicas

Inicialmente, vale transcrever a literalidade da proibição inscrita no PL 2/2019:

Art. 1º - Fica terminantemente proibido os termos “Bíblia” e/ou “Bíblia
Sagrada” em qualquer publicação impressa ou eletrônica de modo a dar
sentido diferente dos textos consagrados há milênios nos livros, capítulos
e versículos utilizados pelas diversas religiões Cristãs já existentes, seja
católica, evangélica ou outras mais que se orientam por este Livro
mundialmente lido e consagrado como Bíblia.

Art. 2º – O uso indevido dos termos “Bíblia” e/ou “Bíblia Sagrada” será
passível de punição conforme tipificado no crime de estelionato (Artigo nº
171 - obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento) e também o Artigo nº 208 (escarnecer
de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa;
impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar
publicamente ato ou objeto de culto religioso) ambos previsto no Código
Penal.

A preocupação manifestada pelo Deputado Isidório e que fundamentou a

propositura do dispositivo acima transcrito é a de que o termo “Bíblia” seja utilizado em

obras cujo teor seja incompatível com os preceitos cristãos. A proibição expressa no texto

proposto pelo deputado, todavia, dá margem para restrições ainda mais amplas, conforme

será exposto a seguir.

Há determinadas obras no mercado que recebem o termo “Bíblia” em seu título

numa referência à completude de seu conteúdo. Trata-se de algo que pode ser visto,

também, como decorrente da etimologia da palavra Bíblia, originária do termo “biblos”

(βιβλος), cujo significado é “um livro escrito, um registro, um rolo” . Dessa forma, alguém2

pode elaborar um livro sobre fotografia ou sobre informática e chamá-lo de “Bíblia da

fotografia” ou “Bíblia da informática”, com o objetivo de indicar que aquela obra possui as

2 βιβλος. Dicionário Bíblico Strong. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2002.



bases mais importantes sobre um determinado assunto ou de que se trata de um conjunto

de registros acerca de uma temática.

Nota-se, portanto, que há um sentido diferente do consagrado ao longo dos

séculos para o uso do vocábulo, visto que, quando se fala em “Bíblia”, a associação mais

comum é feita com o livro sagrado pertencente aos cristãos. Ainda assim, retornando ao

exemplo anterior, quando se produz uma obra intitulada “Bíblia da fotografia” ou “Bíblia da

informática”, mesmo que haja uma utilização distinta da usual, não há uma ofensa ao

sentimento religioso dos cristãos que enseje a instauração de uma investigação criminal. A

redação ampla utilizada no PL, contudo, dá margem para que situações como essa sejam

tidas como um uso fora de contexto e, consequentemente, punível no âmbito penal.

A criminalização de casos como esse acaba colidindo com princípios fundamentais

do Direito Penal, como o relativo à intervenção mínima, o qual, nas palavras de Guilherme

Nucci, “significa que o direito penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo,

retirando-lhe autonomia e liberdade” . Uma das razões para isso é que “o direito penal é3

considerado ultima ratio, isto é, a última cartada do sistema legislativo, quando se entende

que outra solução não pode haver senão a criação de lei penal incriminadora, impondo

sanção penal ao infrator”” .4

Situação diversa da que foi narrada acima é aquela em que o termo “Bíblia” é

utilizado no título de uma obra dotada de conteúdo incompatível com os preceitos

cristãos. Em circunstâncias como essa é necessário aferir se a utilização é capaz de gerar

ofensa ao sentimento religioso ou não, analisando-se, dessa forma, a possibilidade de que a

conduta se amolde ao disposto no art. 208 do Código Penal, que assim prevê:

Art. 208 - Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou
função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto
religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso:
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa.
Parágrafo único - Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um
terço, sem prejuízo da correspondente à violência.

O delito de vilipêndio, nas palavras de Rogério Greco, “deve ser entendido no

sentido de menoscabar, desprezar, enfim, tratar como vil, publicamente, ato ou objeto de

culto religioso” . Em casos de utilização do termo “Bíblia” para intitular conteúdo5

5 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7 ed. Niteroi: Impetus, 2013.
4 Ibid.
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.



desvinculado da fé cristã, é possível que o uso feito configure uma ofensa ao sentimento

religioso dos adeptos dessa confissão. É desproporcional, contudo, entender previamente

que todo e qualquer uso do termo será uma ofensa apta a exigir a pena de detenção.

Nesse sentido, é prudente que haja uma avaliação das circunstâncias do caso para que se

obtenha uma decisão equilibrada.

Ademais, entendemos que a aprovação de uma norma que estabeleça determinada

conduta como crime de estelionato ou contrário ao sentimento religioso é desnecessária,

visto que ambas condutas já se encontram tipificadas, restando ao julgador aferir a

ocorrência do delito ou não.

III - Conclusão

Ex positis, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE se

posiciona pela rejeição do PL n. 2/2019, compreendendo que a redação empregada é

excessivamente ampla e que a verificação do enquadramento da conduta em debate como

estelionato ou crime contra o sentimento religioso é atividade que compete ao Judiciário.

Brasília-DF, 14 de março de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE

Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE
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“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

O Conselho de Representação Estadual da Associação Nacional de

Juristas Evangélicos – ANAJURE no Ceará, no uso das suas atribuições, emite à

sociedade brasileira a presente Nota Pública sobre ataques recentes a igrejas no Ceará.

Em 23 de fevereiro de 2022, um homem invadiu uma igreja evangélica situada no

Município de Tauá/CE e destruiu jarros, arranjos de flores e equipamentos eletrônicos,

gerando um prejuízo de cerca de 15 mil reais. Após o ocorrido, foi conduzido pela polícia

militar à Delegacia Regional de Tauá onde assinou um Termo Circunstanciado de

Ocorrência (TCO) . O responsável pelo ataque alegou, posteriormente, que depredou a1

igreja após ter um surto decorrente da interrupção de seu tratamento psiquiátrico .2

E em outro ataque, na última sexta (18), um homem entrou na Igreja de Santa

Edwiges, em Fortaleza/CE, e destruiu a estátua de uma santa que estava no local há 25

anos, quebrou uma porta de vidro e danificou outros objetos do templo . O invasor foi3

conduzido ao 34º Distrito Policial onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência

(TCO).

Os casos, ocorridos num intervalo inferior a um mês, geram preocupações quanto

à segurança das organizações religiosas no estado cearense e, por consequência, em

3 Disponível em:
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2022/03/20/igreja-e-invadida-e-estatua-de-santa-edwiges-e-quebrada-em-
fortaleza.ghtml. Acesso em: 22 mar. 2022.

2 Disponível em:
https://blogs.oglobo.globo.com/sonar-a-escuta-das-redes/post/bolsonaristas-usam-mais-uma-invasao-de-igreja-
de-militante-do-pt-para-atacar-o-partido.html. Acesso em: 22 mar. 2022.

1 Disponível em:
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2022/02/23/homem-e-detido-apos-invadir-igreja-e-quebrar-equipamentos
-no-interior-do-ceara.ghtml. Acesso em: 22 mar. 2022.



relação ao exercício do direito à liberdade religiosa na região. Nesse sentido, é importante

salientar que as condutas praticadas pelos invasores, além de acarretarem danos para

igrejas atacadas, constituem crimes contra o sentimento religioso. O Código Penal de 1940

estabelece, no art. 208, que é crime punível com detenção, de um mês a um ano, ou multa:

“escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou

perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto

de culto religioso”.

Diante desse contexto, é imprescindível que o poder público adote medidas tanto

para prevenir novos ataques às igrejas quanto para reprimir os já ocorridos. As vias de

prevenção são múltiplas, sendo possível que o Ceará aproveite o ensejo para realizar

campanhas voltadas à conscientização da população sobre a importância dos direitos

fundamentais, neles considerados a liberdade religiosa. O fortalecimento dos órgãos de

segurança pública do Estado também pode auxiliar a coibir práticas criminosas, seja pelo

maior nível de vigilância, seja pela investigação e responsabilização eficaz em casos de novos

delitos.

Pelo exposto, o Conselho de Representação Estadual da Associação

Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE no Ceará :

1) Manifesta sua preocupação com os recentes ataques a igrejas ocorridos

no Estado e informa que estabeleceu contato com as organizações religiosas

que foram vítimas das invasões, a fim de se inteirar sobre o caso e monitorar

desdobramentos posteriores;

2) Estimula o Estado do Ceará a elaborar estratégias de prevenção à

violação de direitos fundamentais, especialmente a liberdade religiosa, e a

fortalecer os órgãos públicos responsáveis pela investigação de delitos

cometidos contra o sentimento religioso;

3) A fim de que tais medidas sejam consideradas pelo poder público,

informa o encaminhamento de ofício com o conteúdo da presente Nota ao

Governo do Estado do Ceará e à Secretaria de Segurança Pública cearense.

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022.



Dra. Brennise Rocha
Coordenadora da ANAJURE no Ceará

Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE
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“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos –

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota

Pública sobre Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o

Colégio Recanto do Espírito Santo, de Itaúna/MG.

I - Síntese fática

O Ministério Público de Minas Gerais justificou o ajuizamento de Ação Civil

Pública (ACP) contra o Colégio Recanto do Espírito Santo com base em algumas

representações recebidas pelo órgão que denunciavam a divulgação de discurso

homofóbico pela escola.

As representações foram encaminhadas ao MP depois que o Colégio divulgou, em

janeiro de 2022, um informativo onde alertava os pais sobre o uso de alguns símbolos que,

no entendimento da direção da escola, estavam associados ao movimento LGBT, como o

arco-íris e o unicórnio. Um trecho do documento afirmava o seguinte:

As principais ideologias anti-família têm feito de tudo para se instalar em
nosso meio e utilizam, principalmente, os materiais infantis e estampas



que parecem ingênuas. O arco-íris que é um símbolo de aliança de Deus
com seu povo foi raptado pela militância LGBT, que o utiliza em suas
bandeiras que têm, atualmente, seis cores: vermelho, laranja, amarelo,
verde, anil e violeta.
Também tem sido muito presente no cotidiano infantil a figura do
unicórnio. Ele é sempre apresentado como uma figura doce e
encantadora. Sua origem é diversa, mas o perigo é o que ele representa
atualmente, pois também é utilizado por personalidades para identificar
alguém de ‘gênero não binário’, que não se identifica como homem, como
mulher e nem mesmo como um transexual. Ou seja, não se enquadra em
nada e vive totalmente sem padrões. Resumindo, é mais um símbolo
contrário à lei natural, contrário aos planos de Deus. Um exemplo disso
foi dado pela Burger King que lançou, em 2018, o Shake Unicórnio
especialmente para a parada gay em São Paulo.

Após o recebimento das representações, o MP propôs ao colégio a resolução do

caso pela via da autocomposição, sugerindo a adoção de medidas reparatórias. No entanto,

a instituição educacional não reconheceu a existência de viés discriminatório no

informativo que divulgou, recusando-se, portanto, a adotar qualquer medida reparatória.

O Ministério Público alegou que o informativo publicado contém “narrativa

preconceituosa e discriminatória” que “não só atinge a dignidade desse grupo social, como

também incita outras formas de violência contra esse grupo vulnerabilizado”. Argumentou,

também, que o comunicado fere a dignidade das pessoas LGBT e presta um desserviço

social pois “estimula a segregação e fomenta ideias estereotipadas e discriminatórias contra

esse grupo social”.

Na concepção do órgão, “um número imensurável de pessoas foi associado a um

suposto estado de antinaturalidade e contrariedade aos pressupostos da família e do divino,

o que denota uma ideia de que tal grupo representa um risco moral e não se adequa aos

padrões da sociedade, da família e da igreja católica, o que contraria a regra fundamental de

uma sociedade plural, livre, justa e solidária, amparada em bases democráticas e cidadãs”.

Como resultado, o MP requereu: a condenação do colégio ao pagamento de

indenização não inferior a 500 mil reais a título de dano moral coletivo, mencionando a

reversão do valor ao movimento LGBT; a condenação do colégio à produção e divulgação

de material contranarrativo no qual se retrate do comunicado publicado; a condenação do



colégio à obrigação de não fazer, de forma que não publique novos informativos

semelhantes ao divulgado.

II - Análise do caso

Inicialmente, pode ser útil recordar algumas disposições normativas sobre a

liberdade religiosa. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, por exemplo,

expressa que “toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de

religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de

sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente,

tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e

do ensino” (art. 18, item 1).

No âmbito nacional, destacamos a proteção conferida pela Constituição no art. 5º,

inciso VI: “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e

a suas liturgias;” e no art. 19, inciso I: “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;”. Trata-se da

proteção constitucional à liberdade religiosa e à laicidade estatal.

Como desdobramento da proteção à liberdade religiosa, a Lei n. 9.394/1996 (Lei

de Diretrizes e Bases da Educação – LDB) confere salvaguarda ao funcionamento de

instituições de ensino qualificadas como confessionais, dotadas de orientação confessional e

ideologia específicas (art. 19, § 1º, LDB). Isso significa que cidadãos religiosos podem se

reunir em torno de uma instituição e conduzi-la a um funcionamento que se firme em

valores e princípios condizentes com sua perspectiva religiosa.

Firmado nessas disposições, o Colégio Recanto do Espírito Santo emitiu um

informativo com orientações para os pais de seus alunos sobre o uso de ícones que, na

concepção de seus diretores, simbolizariam valores contrários aos sustentados pela



instituição. O comunicado parte do pressupostos de que a escola, enquanto adepta de

princípios católicos, visualiza a homossexualidade à luz de preceitos bíblicos que

especificam a prática como pecado. Em razão disso, a instituição buscou instruir os pais de

seus alunos a identificar ícones inseridos em materiais escolares infantis que são associados,

de modo recorrente, ao movimento LGBT.

O colégio salienta que a perspectiva de identidade e de relacionamento adotada

no âmbito do movimento LGBT é distinta da que compõe os valores da instituição,

divergindo do que está contido nos textos sagrados cristãos. Ao ressaltar esse aspecto,

contudo, a escola não incentiva a prática de nenhuma espécie de agressão contra pessoas

LGBT.

Nesse aspecto, não parece haver qualquer incompatibilidade entre a postura da

entidade e o que foi disposto pelo STF na ADO 26. A classificação feita pelo Ministério

Público de que o informativo conteria discurso de ódio é decorrente de uma compreensão

equivocada acerca de discurso de ódio e liberdade de pensamento. O órgão parece

classificar como discurso de ódio quaisquer discordâncias acerca da pauta LGBT, como se o

respeito fosse manifesto unicamente por meio da uniformidade de perspectivas e não pela

manutenção de relações pacíficas mesmo em meio ao desacordo. A esse respeito, o STF

destacou, na ADO 26, que a liberdade de pensamento abrange, também, ideias que gerem

discordância e repúdio. Vejamos:

- As ideias, nestas compreendidas as mensagens, inclusive as pregações
de cunho religioso, podem ser fecundas, libertadoras, transformadoras
ou, até mesmo revolucionárias e subversivas, provocando mudanças,
superando imobilismos e rompendo paradigmas até então
estabelecidos nas formações sociais.
O verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de
expressão consiste não apenas em garantir o direito daqueles que
pensam como nós, mas, igualmente, em proteger o direito dos que
sustentam ideias (mesmo que se cuide de ideias ou de manifestações
religiosas) que causem discordância ou que provoquem, até mesmo, o
repúdio por parte da maioria existente em uma dada coletividade1.

1 Supremo Tribunal Federal. ADO 26. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754019240. Acesso em: 05 maio 2022.



É de se imaginar que as visões cristãs sobre os princípios LGBT acabem

desagradando o movimento, no entanto, é desarrazoado classificar como discurso de ódio

toda fala que expresse discordância quanto aos valores LGBT. Proceder de tal modo, na

verdade, representaria deturpar as bases da liberdade de expressão, que, nos termos do

disposto pelo STF, protege a manifestação de ideias que geram discordância e repúdio.

Ademais, não se verifica que o colégio tenha ultrapassado os limites do referido direito,

visto que a orientação feita em nenhum momento estimula qualquer hostilidade às pessoas

LGBT.

A pretensão do Ministério Público de Minas Gerais, embora se revista com ares

de defesa do pluralismo, acaba por gerar efeito oposto, pois tem como finalidade impedir a

manifestação de uma entidade confessional com base em seus preceitos. Trata-se de algo

preocupante porque deixa a dúvida sobre a possibilidade dos cristãos – e não somente o

colégio mineiro – poderem afirmar e instruir seus pares em conformidade com os valores

bíblicos em relação a assuntos diversos, inclusive, a sexualidade. A interferência num caso

como esse coloca em xeque a própria laicidade, visto que, por decorrência dela, não cabe

ao Estado instituir ou embaraçar uma organização religiosa, o que abrange a sua autonomia

teológica. Se, contudo, ficar a cargo do Estado dizer aquilo em que as organizações

religiosas podem crer, ensinar e propagar ou não, é possível questionar até que ponto

haverá uma laicidade real em vigor no país.

IV - Conclusão

Pelo exposto, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE :

1) Manifesta o seu entendimento de que o informativo publicado pelo

Colégio Recanto do Espírito Santo não ultrapassa os limites delimitados na

ADO 26 para a liberdade de expressão e de crença e, portanto, não configura

discurso de ódio;



2) Expõe sua preocupação com a interpretação adotada pelo Ministério

Público de Minas Gerais, considerando os riscos dela decorrentes para a

liberdade religiosa e para o pluralismo democrático;

3) Informa que seguirá monitorando a demanda e que avaliará as medidas

cabíveis.

Brasília-DF, 05 de maio de 2022.

Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE
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“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos

(ANAJURE), no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota

Pública sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados do texto base do Projeto de Lei n.

3.179/2012, que regulamenta a prática do ensino domiciliar (homeschooling) no Brasil.

I - Síntese fática

A Câmara dos Deputados aprovou no dia 18 de maio o texto-base do Projeto de

Lei n. 3.179/2012, que regulamenta a prática do ensino domiciliar (homeschooling) no

Brasil. Nos termos da proposta, a educação domiciliar será admitida por livre escolha e sob

a responsabilidade dos pais ou responsáveis legais dos alunos, salvo hipóteses

excepcionais1.

Com fins de regulamentação, o projeto estabelece condições que devem ser

observadas para realização da educação domiciliar, tais como: formalização da escolha junto

a uma instituição de ensino credenciada; ensino em conformidade com a Base Nacional

Comum Curricular; envio do registro de atividades pedagógicas realizadas à instituição de

ensino na qual o estudante estiver matriculado; acompanhamento do estudante por um

1 O projeto estabelece que a educação domiciliar não será admitida quando o responsável legal pelo
estudante for condenado ou estiver cumprindo pena pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente, na Lei Maria da Penha, no Título do Código Penal referente aos Crimes contra a Dignidade
Sexual, na Lei n. 11.343/2006 (institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad) e na Lei
dos Crimes Hediondos.



docente tutor da referida instituição; realização de avaliações para fins de certificação da

aprendizagem aplicadas pela instituição de ensino onde o estudante está matriculado;

dentre outras.

Além disso, o projeto também garante o tratamento isonômico aos estudantes

vinculados à educação domiciliar, proibindo, assim, que sejam fixadas restrições à

participação deles em concursos; competições; ou eventos pedagógicos, esportivos e

culturais.

Na última quinta (19), os deputados ainda analisaram uma série de destaques

apresentados que poderiam modificar a proposta. No entanto, feita a análise, tais

alterações foram rejeitadas. Com isso, o projeto seguirá para apreciação do Senado

Federal2.

II – DA POSIÇÃO INSTITUCIONAL DA ANAJURE

II.I - O direito à educação na Constituição Federal de 1988

A Constituição Federal de 1988, ao fixar o rol de direitos sociais, previu o direito

à educação (art. 6º), o qual, segundo o art. 205 da CF/88, é “direito de todos e dever do

Estado e da família”. Nota-se, portanto, a existência de uma pluralidade de atores engajada

na promoção do referido direito.

Especificamente quanto ao Estado, há a obrigação prevista no art. 208, § 2º da

CF/88 sobre oferecimento do ensino obrigatório, podendo haver responsabilização das

autoridades públicas caso o referido dever não seja cumprido, ou se for cumprido de modo

irregular.

Às famílias é assegurado que “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito

público subjetivo” (art. 208, § 1º). Isso não quer dizer, contudo, que é obrigatória a adesão

a um único modelo de ensino, sendo possível que os pais, considerando o melhor interesse

dos seus filhos, decidam qual modelo educacional melhor se adequa a sua prole. Em

2https://www.camara.leg.br/noticias/877647-camara-aprova-projeto-que-permite-a-educacao-dos-filhos-em-cas
a-proposta-vai-ao-senado/



termos constitucionais, o que se nota, portanto, é que não há uma vedação à escolha do

ensino domiciliar.

Destarte, é imperioso concluir que os pais — que querem e tenham as condições

necessárias — podem educar seus filhos exclusivamente em casa, pois esta atividade não é

exercida apenas sob uma organização escolar. De outra sorte, caso, por razões pessoais, a

família opte por delegar parte da sua prerrogativa obrigatória de ensino à escola, como é o

caso da maioria, o Estado deve estar apto a disponibilizar ensino obrigatório e gratuito, sob

pena de responsabilização do gestor público.

A estrutura da educação pública é, portanto, uma estrutura auxiliar à família, para

apoiá-la; e, apenas excepcionalmente, substituí-la, quando esta mostrar-se sem força

suficiente para prover as necessidades básicas de seus membros.

II.II - A decisão do STF no RE 888815 sobre o ensino domiciliar

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal3 se pronunciou sobre a possibilidade de

adoção do ensino domiciliar por pais brasileiros. Na época, a Corte entendeu, conforme

exposto acima, que não há uma vedação absoluta no texto constitucional ao ensino

domiciliar. Na perspectiva do Supremo, a restrição existente abrangeria apenas situações

em que houvesse a total desescolarização do estudante ou as hipóteses em que o

homeschooling fosse exercido sem qualquer espécie de acompanhamento estatal. Nesse

sentido, o STF se pronunciou afirmando a possibilidade de uma educação domiciliar na qual

haja uma interação entre família e Estado, com supervisão, avaliação e fiscalização efetuadas

pelo Poder Público.

Na decisão prolatada, contudo, não houve a viabilização do exercício do ensino

domiciliar porque o Supremo entendeu ser necessário que uma lei federal, editada pelo

Congresso Nacional, regulamentasse a matéria, fixando diretrizes e requisitos para a

prática. Por consequência, as famílias que desejam adotar o homeschooling ficaram

dependendo de uma atuação dos parlamentares brasileiros para que pudessem adotar o

modelo para o ensino de seus filhos.

3 https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339756257&ext=.pdf



O Projeto de Lei n. 3.179/2012, se aprovado também no Senado, virá para suprir

essa lacuna legislativa existente em nosso país, concedendo, assim, maior segurança jurídica

às famílias que pretendem se valer da educação domiciliar. Ressalte-se, ainda, que o projeto

guarda conformidade com algumas ressalvas feitas pelo Supremo na época do julgamento

do RE 888815, visto que detalha o funcionamento do homeschooling, prevendo

mecanismos de avaliação, meios de acompanhamento das famílias adeptas e o destaque à

importância da socialização das crianças inseridas no contexto do ensino domiciliar.

II.III - Descrição dos pontos principais do Projeto de Lei n. 3.179/2012

O Projeto de Lei n. 3.179/2012 propõe uma série de modificações na Lei n.

9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) com a finalidade de viabilizar a oferta

domiciliar da educação básica.

Nesse sentido, busca inserir no art. 3º da LDB um novo parágrafo com o

detalhamento de algumas diretrizes para a execução da educação domiciliar. Para que o

modelo possa ser adotado, os pais ou responsáveis legais devem observar as

seguintes obrigações:

● Formalizar a escolha da educação domiciliar na instituição de ensino onde o

estudante está matriculado;

○ Na formalização, devem apresentar certidões criminais e comprovar que

o estudante será acompanhado por pelo menos um responsável dotado

de escolaridade de nível superior ou em educação profissional tecnológica

ou por preceptor;

● Matricular, anualmente, o estudante numa instituição de ensino credenciada

pelo órgão competente do sistema de ensino;

○ Esse cadastro deve ser atualizado anualmente;

● Observar os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no

ensino do estudante;



● Realizar atividades pedagógicas que envolvam o desenvolvimento intelectual,

emocional, físico, social e cultura do estudante;

○ Essas atividades devem ser registradas e, trimestralmente, é necessário

enviar um relatório acerca delas para a instituição na qual o estudante

está matriculado;

● Zelar pela convivência familiar e comunitária do estudante;

O Poder Público, por sua vez, terá os seguintes deveres:

● Acompanhar o desenvolvimento do estudante por meio de docente tutor da

instituição de matrícula;

● Fornecer avaliação semestral do progresso do estudante com deficiência ou

transtorno global de desenvolvimento, por equipe multiprofissional e

interdisciplinar da rede ou da instituição de ensino em que estiver

matriculado;

● Fiscalização através do Conselho Tutelar;

● Garantir aos estudantes de educação domiciliar que não serão submetidos a

qualquer espécie de discriminação decorrente do modelo de ensino adotado,

seja em concursos, competições ou eventos;

● Promover encontros semestrais das famílias optantes da educação

domiciliar;

● Estabelecer diretrizes nacionais do ensino domiciliar por meio do Conselho

Nacional de Educação;

Em termos de avaliação, os estudantes da educação domiciliar serão submetidos a

exames periódicos. No caso de alunos da educação pré-escolar, haverá uma avaliação anual

qualitativa cumulativa dos relatórios trimestrais enviados pelos seus responsáveis. Os

estudantes do ensino fundamental e médio, por sua vez, serão avaliados pela avaliação anual

dos relatórios trimestrais e por uma avaliação anual, que considerará os conteúdos da

BNCC. Em caso de desempenho insatisfatório, o estudante poderá fazer uma avaliação de

recuperação.



Os responsáveis poderão perder o exercício do direito à opção pela educação

domiciliar caso cometam delitos específicos detalhados pelo projeto ou em situações de

desempenho insatisfatório dos alunos.

II.IV - Análise do Projeto de Lei n. 3.179/2012

De forma geral, nota-se que o projeto de lei buscou compatibilizar diferentes

necessidades em seu conteúdo. De um lado, busca conferir segurança jurídica às famílias

que desejam adotar o ensino domiciliar e, sem a proteção de uma norma, acabam

impedidas. Por outro, procura estabelecer diretrizes que viabilizem o acompanhamento da

educação domiciliar pelas autoridades estatais.

O esforço dos deputados para avançar a proposta deve ser celebrado, visto que,

sem isso, as famílias adeptas do homeschooling permanecem em uma situação de limbo

jurídico. No entanto, ainda há que se debater o grau de interferência estatal no exercício

do referido ensino, algo que poderá ser feito nos próximos debates que ocorrerão com o

envio da proposta ao Senado Federal.

Um dos aspectos que têm sido questionado pelos apoiadores do homeschooling

se refere à exigência de apresentação de certificado de nível superior ou de educação

profissional tecnológica por um dos pais ou por preceptor. A alegação é de que nos moldes

do projeto aprovado, a educação domiciliar ficará restrita a 8,7% da população Brasileira,

ou seja, cerca de 18.3 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE de 20194. Considerando

a quantidade de fiscalização existente, a necessidade de formação no nível médio seria

suficiente para que a lei tenha um caráter mais democrático.

Ademais, a proposta também sofre questionamentos em virtude da previsão que

traz sobre a perda do direito ao ensino domiciliar quando os estudantes tiverem um

progresso insuficiente (na educação pré-escolar) por dois anos consecutivos ou quando

4 IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua 2018-2019



forem reprovados (no ensino fundamental ou básico) por dois anos consecutivos ou três

anos não consecutivos na avaliação anual. A crítica é feita no sentido de que no modelo

tradicional de educação não se impõe como sanção, em casos de desempenho

insatisfatório, a mudança de modelo educacional, concedendo-se ao estudante apenas a

opção de que repita a mesma série5. O que se nota, portanto, é que a penalidade imposta

no âmbito do ensino domiciliar é bem mais gravosa, embora não haja uma justificativa para

tal.

Percebe-se, assim, que o Projeto de Lei n. 3.179/2012 já propicia avanços

significativos para o homeschooling no país. No entanto, alguns elementos ainda podem

passar por aperfeiçoamentos para que os direitos das famílias que pretendam adotar o

modelo sejam melhor resguardados.

IV - Conclusão

Pelo exposto, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE)

congratula a Câmara dos Deputados pela aprovação do texto base do Projeto de Lei n.

3.179/2012, e espera que, após os trâmites e deliberações do Senado, a proposta passe por

aperfeiçoamentos pontuais e seja aprovada pelo Chefe do Executivo.

Brasília-DF, 23 de maio de 2022.

Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE

5

https://www.aned.org.br/images/Juridico/Posicionamento_da_ANED_e_Sugestoes_de_Alteracao_ao_Su
bstitutivo_ao_PL3179_2012docx_-_Documentos_Google.pdf



ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos

www.anajure.org.br

“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

A Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE) lamenta o falecimento

de Alderir Lopes, vítima de um atentado causado por criminosos na madrugada do último

sábado (21) na cidade de Porto do Mangue/RN.

O crime ocorreu enquanto Alderir participava de uma vigília de oração com mais

quatro pessoas, e, mesmo que o caso não seja relacionado diretamente à intolerância

religiosa, nosso foco primordial de trabalho, ele ocorreu num contexto religioso, o que nos

preocupa em relação à segurança pública para atividades do gênero.

Manifestamos nossas condolências aos familiares e também agradecemos à

prefeitura da cidade pela solidariedade à família do jovem ao decretar luto oficial.

Estimamos que as forças de seguranças procedam as investigações necessárias para

que o autor deste bárbaro crime seja devidamente processado e condenado.

Brasília-DF, 23 de maio de 2022.



ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos

www.anajure.org.br

“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

A Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE) vem, através

do presente expediente, expor à Comunidade Internacional, ao Governo brasileiro e à

população civil nigeriana as mais profundas condolências e repúdio diante do recente

ataque ocorrido na Nigéria, vitimando 50 cristãos presentes em uma missa.

O fato ocorreu no último domingo (05), quando um grupo de homens armados

invadiu a missa matinal da Igreja Católica de São Francisco, região de Ondo, no sudoeste da

Nigéria. Como resultado, além dos mortos, outras pessoas também ficaram feridas,

segundo informações da polícia1.

Autoridades do país, como o presidente Muhammadu Buhari e o governador de

Ondo, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, repudiaram o ataque e se comprometem a

envidar esforços para punir os responsáveis2. O caso chamou bastante atenção porque a

região onde ele ocorreu não costumava registrar ataques como esse, mais comuns no

noroeste do país3.

3 Disponível em:
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/breves/missa-e-invadida-por-homens-armados-e-50-fieis-sao-morto
s-em-atentado-na-nigeria/. Acesso em: 06 jun. 2022.

2 Disponível em:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/06/05/homens-armados-matam-grande-numero-de-fieis-em-igreja-na
-nigeria.ghtml. Acesso em: 06 jun. 2022.

1 Disponível em:
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/breves/missa-e-invadida-por-homens-armados-e-50-fieis-sao-m
ortos-em-atentado-na-nigeria/. Acesso em: 06 jun. 2022.



Pelo exposto, a ANAJURE:

1. Expressa o seu repúdio a esse episódio de grave violação aos direitos

humanos e às liberdades civis individuais, sobretudo à liberdade religiosa;

2. Manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do ataque;

3. Informa o envio de ofício à Embaixada da Nigéria, reforçando a necessidade

de que o caso seja investigado e os responsáveis sejam punidos.

Brasília-DF, 06 de junho de 2022.

Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE



ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos

www.anajure.org.br

“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

O Conselho Diretivo Nacional da Associação Nacional de Juristas

Evangélicos – ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a

presente Nota Pública sobre a matéria exibida pelo Fantástico acerca das comunidades

terapêuticas.

No último domingo (19), o Fantástico, programa da Rede Globo, apresentou uma

matéria relacionada ao trabalho desenvolvido pelas comunidades terapêuticas1. De modo

geral, a matéria associa as referidas comunidades ao recebimento de milhões do Poder

Público e à aplicação de procedimentos inadequados aos dependentes químicos que

acolhem. Ao longo da matéria, a equipe exibe uma série de filmagens feitas em algumas

comunidades terapêuticas brasileiras a fim de denunciar a ocorrência de maus tratos

psicológicos, humilhações, negligência na ministração de medicações. Os exemplos

extraídos das denúncias são utilizados como base para uma crítica geral ao trabalho das

comunidades terapêuticas.

A princípio, destaca-se que as comunidades terapêuticas são reguladas pela Lei n.

11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad,

nos termos das alterações introduzidas pela Lei n. 13.840/2019. Nos termos da lei, as

referidas entidades devem realizar um acolhimento do usuário ou dependente de drogas

1

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/06/19/comunidades-terapeuticas-recebem-milhoes-do-poder-publi
co-para-acolher-dependentes-mas-submetem-internos-a-castigos.ghtml



que se caracterize por: a) oferta de projetos terapêuticos que visam à abstinência; b)

adesão e permanência voluntária, formalizadas por escrito, e voltadas à reinserção social e

econômica; c) ambiente residencial, propício à formação de vínculos, à realização de

atividades educativas, à promoção do desenvolvimento pessoal e do acolhimento do

indivíduo; d) avaliação médica prévia; e) elaboração de plano individual de atendimento; f)

vedação de isolamento físico do indivíduo (art. 26-A). Pessoas que se encontrem com

comprometimentos biológicos e psicológicos graves e que necessitem de atenção

médico-hospitalar contínua ou de emergência devem ser encaminhadas à rede de saúde

(art. 26-A, § 1º).

Nesse sentido, o primeiro ponto a se ressaltar por meio da presente manifestação

diz respeito à necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos pela lei, de forma

que a dignidade humana dos dependentes químicos acolhidos nessas instituições seja

rigorosamente protegida, evitando que novos sofrimentos sejam infligidos a pessoas que já

se encontram em situação de vulnerabilidade. Em caso de abusos, é imprescindível que o

poder público busque apurar o ocorrido e punir os responsáveis.

Em segundo lugar, é necessário salientar que a denúncia de irregularidades no

âmbito de algumas comunidades terapêuticas não deve ser utilizada como um elemento

para macular a atividade de todas as demais instituições situadas no Brasil. Uma postura

que generaliza tem o potencial de trazer sérios prejuízos para inúmeras pessoas que,

atualmente, encontraram acolhimento adequado em comunidades terapêuticas e têm

recebido auxílio para enfrentar dificuldades decorrentes da dependência química.

Considerando que tais entidades não possuem fins lucrativos, é comum que muitas delas se

mantenham por meio de doações, as quais podem ser impactadas pela propagação de

informações que maculam, de forma generalizada, o seu trabalho.

Além desses pontos, importa ressaltar que a matéria exibida não fez

apenas uma série de denúncias sobre irregularidades em comunidades

terapêuticas específicas, mas construiu uma crítica ao próprio modelo das

comunidades. Diante disso, seria razoável que houvesse algum espaço, ao longo da

matéria, para a apresentação de argumentos favoráveis ao trabalho de comunidades



terapêuticas que têm desenvolvido atividades condizentes com os ditames legais e com os

cuidados adequados ao acolhimento de pessoas em situação de dependência química.

Todavia, não foi o que ocorreu.

Nesse sentido, é de grande valia mencionar que, segundo estudo do Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA realizado em 20162, há cerca de 1.963 comunidades

terapêuticas no Brasil, as quais disponibilizam 83.530 vagas para pessoas que lidam com a

dependência química. Os referidos números ajudam a dar uma noção do impacto que a

matéria pode ter para diversas instituições em funcionamento e também para as pessoas

acolhidas nelas.

Outro aspecto que demanda menção se relaciona às críticas feitas ao longo da

matéria quanto à associação do trabalho das comunidades terapêuticas a perspectivas

religiosas. Por um lado, é imprescindível que a liberdade religiosa de todo indivíduo seja

assegurada, o que significa, dentre outros aspectos, protegê-lo de ingerências em suas

escolhas religiosas. Por outro lado, não é decorrência da liberdade religiosa menosprezar a

contribuição da religiosidade para pessoas em sofrimento por questões de dependência

química e/ou de saúde mental.

A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou, recentemente, um

documento no qual aborda a contribuição de líderes, comunidades e organizações

religiosos em situações de emergências de saúde, considerando experiências vividas na

pandemia da Covid-19. Nesse sentido, a OMS afirmou que:

Os desafios impostos pela pandemia global da Covid-19 exigem uma
resposta holística e integrada em toda a sociedade, líderes
religiosos, organizações baseadas na fé e comunidades religiosas. Ao
longo da história, líderes religiosos, organizações baseadas na fé e
comunidades religiosas exerceram um papel chave em emergências
de saúde, fornecendo serviços médicos de primeira linha e
assistência humanitária, bem como comunicando informações úteis
e promovendo “health-saving practices”, prevenindo e reduzindo o

2 https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/20170418_nt21.pdf



medo e estigmas, e tranquilizando as pessoas em suas
comunidades3.

Em outro trecho, a OMS listou uma série de papéis e responsabilidades dos

líderes, comunidades e organizações religiosas, citando, dentre elas, o fornecimento de

“informações claras sobre como fortalecer a saúde mental e espiritual, o bem estar e a

resiliência, por meio do contato individual e em ambientes comunitários, de maneira

segura, de acordo com os conselhos e regulamentos da OMS e do governo nacional” 4.

O que se percebe é que, dentre diversos fatores relevantes, a religiosidade pode

ser um elemento a contribuir para a saúde do indivíduo quando se parte do pressuposto

que o bem-estar humano demanda uma abordagem holística que observe questões

biológicas, mentais e espirituais.

A isso, acrescente-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro não inviabiliza a

interação entre Estado e instituições que adotem uma visão religiosa. A laicidade proíbe a

subvenção de cultos religiosos ou igrejas, mas ressalva, conforme dispõe o texto

constitucional, a colaboração de interesse público (art. 19, inciso I, CRFB/1988). Entender

ou sugerir que o Estado não poderia firmar colaboração de interesse público com

instituições que contribuem para a sociedade por meio do acolhimento de pessoas em

situação de dependência química se aproxima mais do laicismo – isto é, a hostilidade diante

de qualquer manifestação religiosa – do que da laicidade estatal.

Diante dos pontos abordados na presente Nota, a ANAJURE sustenta que

abordagens relacionadas às comunidades terapêuticas demandam ponderações também no

sentido das contribuições que essas instituições geram para a sociedade, algo que acabou

ficando ausente na matéria exibida pelo Fantástico, especialmente nos momentos em que a

matéria se referiu não a denúncias específicas, mas, de modo geral, ao modelo das

comunidades terapêuticas. Essa parcialidade, além de poder implicar em prejuízos para

essas instituições e para as pessoas acolhidas nela, acaba se distanciando da pluralidade que

deve estar presente na abordagem jornalística.

4 https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1387288/retrieve

3 https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1387288/retrieve



Pelo exposto, a ANAJURE:

1) Reafirma o seu apoio às comunidades terapêuticas que atuam em

conformidade com os ditames legais e com o respeito à dignidade humana das

pessoas acolhidas nessas instituições;

2) Ressalta a necessidade de que o poder público fiscalize, investigue e

puna eventuais abusos que impactem pessoas atendidas por comunidades

terapêuticas;

3) Repudia a parcialidade que permeou a matéria exibida pelo Fantástico,

que concedeu amplo espaço para críticas ao modelo das comunidades

terapêuticas, mas não abriu espaço equivalente para manifestações favoráveis ao

trabalho dessas comunidades.

Brasília-DF, 23 de junho de 2022.

Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE
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“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

O Conselho Diretivo Nacional da ANAJURE, no uso das suas atribuições,

emite à sociedade brasileira a presente Nota Pública sobre a decisão da Suprema Corte

Norte-Americana acerca do aborto.

A Suprema Corte dos Estados Unidos disponibilizou hoje (24) a decisão referente

ao caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization1, por meio da qual entendeu que a

Constituição do país não confere um direito ao aborto, anulando, por consequência,

decisões anteriores que o viabilizavam, como Roe v. Wade e Planned Parenthood of

Southeastern Pa. v. Casey.

Em Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, estava sob análise uma lei

promulgada em 2018 no Mississipi, cujos termos trazem uma proibição ao aborto caso o

feto já tenha mais de 15 semanas, com exceção de casos de emergências médicas ou de

anormalidades fetais graves. A Jackson Women’s Health Organization, uma clínica de

aborto situada no Mississipi, questionou a norma, alegando que não há viabilidade fetal

quando o feto possui 15 semanas. O estado do Mississipi, por sua vez, argumentou que,

nesse período, o feto já alcançou desenvolvimentos fisiológicos significativos e que, nessa

fase, a mãe, ao realizar o aborto, passa por riscos maiores 2.

Antes do caso chegar à Suprema Corte, tribunais que apreciaram a demanda

foram favoráveis à clínica, entendendo que a lei do Mississipi contrariava o precedente

2 https://www.nytimes.com/article/mississippi-abortion-law.html?

1 https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf



firmado em Roe v. Wade, segundo o qual os estados não poderiam proibir o aborto antes

da viabilidade fetal3.

A Suprema Corte, por sua vez, entendeu pela validade da lei do Mississipi. Ao

discorrer sobre os fundamentos para tal, a Corte norte-americana destacou que, até

pouco tempo antes da decisão proferida em Roe, não havia disposições nas Constituições

estaduais ou pronunciamentos de cortes federais ou estaduais que reconhecessem a

existência de um direito ao aborto. Na verdade, a prática era comumente classificada como

crime.

Além disso, a Corte salientou que não há nenhuma disposição constitucional que

confira o direito ao aborto, realçando que a defesa da prática é associada a outros direitos,

como a privacidade ou a liberdade, mas não conta com uma proteção específica do texto

constitucional. A Corte ainda asseverou que não há, no corpo de precedentes judiciais,

decisões que embasem o reconhecimento de um direito ao aborto, bem como rejeitou

argumentações no sentido de que pronunciamentos judiciais em prol de direitos como a

autonomia pudessem representar precedentes-base para o aborto.

Feitas tais considerações, a Corte sustentou que “sem qualquer base

constitucional, histórica ou jurisprudencial, Roe impôs ao país inteiro um conjunto

detalhado de regras para a gravidez, dividida em trimestres, muito semelhante ao que se

poderia esperar encontrar em um estatuto ou regulação”. A isso, acrescentou: “O

esquema produzido em Roe se assemelhava a uma legislação, e a Corte forneceu o tipo de

explicação que se esperaria de um órgão legislativo”.

Após firmar esses fundamentos, a Corte concluiu nos seguintes termos: “O

aborto apresenta uma profunda questão moral. A Constituição não proíbe os

cidadãos de cada Estado de regulamentar ou proibir o aborto. Roe e Casey

arrogaram essa autoridade. O Tribunal anula essas decisões e devolve essa

autoridade ao povo e seus representantes eleitos”.

3

https://www.nytimes.com/live/2022/06/20/us/roe-wade-abortion-supreme-court/roe-wade-overturned-suprem
e-court?smid=url-share



Com a decisão proferida, o aborto não se torna absolutamente proibido nos

Estados Unidos da América, mas há uma reversão do que havia anteriormente, que era a

impossibilidade de que os Estados decidissem proibir o aborto em seus territórios. Com o

novo posicionamento, a Corte deixa a decisão sobre a permissão ou proibição do aborto

para os representantes eleitos pela população, num movimento de autocontenção de sua

própria atividade.

Pelo exposto, a ANAJURE:

1) Congratula a Suprema Corte dos Estados Unidos pela decisão proferida,

visto que reconhece o Legislativo como o âmbito adequado para a definição

de questões que produzem impacto sobre a população do país, privilegiando,

assim, o debate democrático; e

2) Manifesta a expectativa de que as próximas discussões que ocorrerão no

âmbito do poder legislativo dos estados norte-americanos resultem na

tutela do direito à vida, considerando a sua ampla proteção em diplomas de

direitos humanos e a sua íntima conexão com a dignidade da pessoa

humana.

Brasília-DF, 24 de junho de 2022.

Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE
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A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos -

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota

Pública sobre o Projeto de Lei n. 38/2022, que sugere ao Poder Executivo a construção de

um Batistério Público Municipal em Araucária/PR.

I - Síntese fática

Os vereadores Ricardo Teixeira e Ben Hur Custódio de Oliveira propuseram, em

fevereiro de 2022, o Projeto de Lei n. 38/2022, que autoriza o Poder Executivo a construir

um tanque batismal em espaço público a ser definido1. O local contaria com vestiários,

iluminação e estacionamento. A proposta ainda menciona que a construção poderia ser

feita em parceria público-privada e que o espaço seria utilizado de modo gratuito para a

realização de cerimoniais de batismo de igrejas cristãs que assim desejem.

Na justificativa, os parlamentares alegaram que muitas igrejas não possuem um

local para os seus batismos, de modo que o projeto apresentado viria para suprir essa

necessidade das denominações evangélicas. Na primeira sessão em que o projeto foi

analisado, houve a formação de uma maioria favorável à sua aprovação. Nos próximos dias,

o PL passará por nova análise que definirá sua aprovação ou não.

1 https://sapl.araucaria.pr.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/9296/projeto_de_lei_38-2022.pdf



Considerando a conexão do tema com a liberdade religiosa, a ANAJURE aproveita

o ensejo para emitir a presente análise jurídica.

II - Análise do caso

Para tratar do caso descrito, é importante ir à disposição do texto constitucional

que rege as relações entre Estado e instituições religiosas, fornecendo contornos para a

laicidade estatal consagrada no Brasil:

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;

Nota-se que os entes federativos estão impossibilitados pela Constituição de

instituir ou subvencionar cultos religiosos e igrejas. Trata-se de uma dimensão da laicidade

que impõe ao Poder Público um dever de abstenção. Isso não significa, contudo, que o

Estado deva se portar como um opositor das organizações religiosas. Nesse aspecto, a

distinção feita pelo Professor Jorge Miranda quanto à laicidade e ao laicismo é elucidativa:

Laicidade significa não assunção de tarefas religiosas pelo Estado e
neutralidade, sem impedir o reconhecimento do papel da religião e
dos diversos cultos. Laicismo significa desconfiança ou repúdio da
religião como expressão comunitária e, porque imbuído de
pressupostos filosóficos ou ideológicos (...), acaba por pôr em causa
o próprio princípio da laicidade2.

2 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo IV, direitos fundamentais. 3 ed. rev. actual. Coimbra
Editora. 2000, p. 409.



Em nosso ordenamento jurídico, uma das formas de manifestação desse

reconhecimento do papel da religião e dos diversos cultos é a colaboração de interesse

público firmada entre Estado e instituições religiosas. Isso evidencia que não há uma

barreira absoluta à interação entre os dois campos.

No presente caso, o desafio de análise é averiguar se a construção de um

batistério municipal constituiria uma subvenção vedada pelo texto constitucional ou uma

interação viável entre política e religião. Nesse aspecto, é importante salientar, a princípio, a

existência de elementos culturais em nosso país que são permeados por aspectos da

religiosidade e que, não raro, colocam política e religião em contato.

A título de exemplo, o Cristo Redentor está situado no Morro do Corcovado, que

faz parte do Parque Nacional da Tijuca, região administrada pelo Instituto Chico Mendes de

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), uma autarquia em regime especial. O fato de se

tratar de uma área sob o controle do poder público não implicou numa desconsideração

da relevância cultural e religiosa do monumento do Cristo Redentor. Diante disso, não há

debates atuais, por exemplo, sobre a remoção do monumento por se tratar de uma área

administrada pelo Estado, pois há um reconhecimento de que o Cristo Redentor é um dos

principais símbolos do país, contendo expressivo valor cultural, turístico e religioso.

Trata-se de um monumento que evidencia, até mesmo, um aspecto identitário da

população brasileira, que é a valorização da religiosidade.

Em relação ao caso em apreço, referente à construção de um batistério municipal,

há certa dificuldade de se visualizar como a iniciativa se compatibilizaria com a laicidade

estatal. Em primeiro lugar, pontua-se que não seria absolutamente inviável que o poder

público se engajasse na construção, proteção e/ou manutenção de uma obra que

valorizasse ou homenageasse a religiosidade da população – a ANAJURE, inclusive, já

discorreu a respeito disso em outras oportunidades. Por outro lado, a partir do momento

em que a justificativa para a construção de um determinado monumento se desvincula de



elementos identitários e simbólicos que permeiam as vivências da população e passa a ser a

viabilização de ritos específicos de um determinado grupo religioso, há a extrapolação dos

limites da laicidade estatal. Isso ocorre porque, conforme visto, a Constituição veda

expressamente a subvenção de igrejas ou cultos religiosos, o que abrange o investimento

em estruturas para a realização de ritos religiosos, como é o caso do batistério.

IV - Conclusão

Pelo exposto, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE

(1) se manifesta desfavoravelmente à aprovação do Projeto de Lei n. 38/2022,

compreendendo que a proposta de construção de um Batistério Público Municipal em

Araucária/PR não é compatível com as disposições constitucionais atinentes à laicidade

estatal; (2) por consequência, recomenda aos vereadores da Câmara do Município

paranaense que reconsiderem a viabilidade do projeto de lei.

Brasília-DF, 27 de junho de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE
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O Conselho Diretivo Nacional da Associação Nacional de Juristas

Evangélicos – ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a

presente Nota Pública sobre a aprovação do PL n. 1.096/2019 na Câmara dos Deputados.

O PL n. 1.096/2019 busca declarar a inexistência de vínculo empregatício entre as

organizações religiosas e os ministros religiosos a partir da modificação da Consolidação

das Leis Trabalhistas. Em fevereiro de 2022, a ANAJURE emitiu Nota Pública (confira

AQUI) na qual se posicionou favoravelmente ao texto da propositura, compreendendo que

o nexo existente entre o ministro religioso e as organizações religiosas de caráter

eminentemente vocacional-religioso afasta a configuração do vínculo empregatício.

Na última terça (28/06), o projeto foi aprovado no âmbito da Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Antes disso, o PL já tinha

sido aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Uma vez que

a proposta tramita em caráter conclusivo, não será submetida ao Plenário, mas apenas às

Comissões à qual foi encaminhada. Diante disso, o Projeto segue, agora, ao Senado Federal.

Pelo exposto, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE aproveita

o ensejo para congratular os Deputados Federais pela aprovação do PL n. 1.096/2019 e

manifesta a expectativa de que o Senado Federal possa seguir na mesma direção.

Brasília-DF, 01 de julho de 2022.

https://anajure.org.br/parecer-acerca-do-pl-1096-2019-que-dispoe-sobre-a-natureza-do-vinculo-dos-ministros-religiosos-com-as-organizacoes-religiosas/


Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE
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A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos -

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota

Pública sobre notícias recentes quanto à posição da IPB acerca do comunismo e do

pensamento de esquerda em geral.

Nos últimos dias, diferentes portais de notícias1 veicularam matérias sobre o

debate em curso na Igreja Presbiteriana do Brasil acerca do comunismo. Segundo

postagens, o Supremo Concílio da IPB deliberará, de 24 a 31 de julho, dentre outros

assuntos, sobre os trabalhos de uma comissão especial nomeada para proceder à edição de

documentos que reiterem a posição da Igreja contra os princípios do comunismo, do

marxismo e do pensamento de esquerda em geral.

Na repercussão, a possibilidade de emissão de um posicionamento contrário a tais

perspectivas ideológicas tem sido objeto de críticas. No entanto, é necessário ressaltar que

a adoção de uma posição eclesiástica crítica a uma corrente política de pensamento não

apresenta, por si só, qualquer incompatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Na

realidade, trata-se de algo que decorre da adoção da laicidade estatal e da liberdade

religiosa.

1

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/07/21/igreja-presbiteriana-tenta-barrar-esquer
da-e-abre-pulpitos-para-bolsonaro.htm;
https://www.estadao.com.br/politica/igreja-presbiteriana-tenta-barrar-alinhados-a-esquerda-e-abre-pulpitos-par
a-bolsonaro-veja-video/.

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/07/21/igreja-presbiteriana-tenta-barrar-esquerda-e-abre-pulpitos-para-bolsonaro.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/07/21/igreja-presbiteriana-tenta-barrar-esquerda-e-abre-pulpitos-para-bolsonaro.htm


No texto constitucional brasileiro, dispõe-se, no art. 19, inciso I, a vedação à

União, aos Estados, ao DF e aos Municípios de: “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”. A Constituição também assegura que “é inviolável a

liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias” (art.

5º, inciso VI). O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos também é elucidativo:

“toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse

direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e

a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública

como privadamente, por meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino”

(art. 18, item I).

Dos dispositivos acima transcritos, é possível se extrair a garantia aos religiosos –

seja quando atuem individualmente ou coletivamente, por meio de organizações – de viver

em conformidade com os seus preceitos de fé e ensiná-los no âmbito público e privado. O

Código Civil de 2002, inclusive, busca reiterar isso no tocante à organização interna dessas

instituições: “são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento

das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou

registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento” (art. 44, §1º).

Dessa forma, se, por um lado, é possível tecer críticas à posição da IPB quanto ao

comunismo e ao pensamento de esquerda em geral, não é possível, por outro, rechaçar a

visão doutrinária da instituição, uma vez que todas organizações e indivíduos religiosos

possuem a liberdade de professar suas crenças por meio do ensino. Isso envolve a

concepção da IPB de que o comunismo e o pensamento de esquerda são incompatíveis

com sua própria cosmovisão, e lhes permite, como consequência, buscar orientar seus

líderes e membros sobre a incongruência entre o respectivo pensamento político e a

doutrina da instituição.



Pelo exposto, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE

se manifesta alertando que as organizações religiosas do país possuem, como fruto da

laicidade estatal e da liberdade religiosa, autonomia para adotar e transmitir ensinamentos

que sejam fidedignos aos preceitos religiosos basilares de suas doutrinas.

Brasília-DF, 21 de julho de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE
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O Conselho Diretivo Nacional da Associação Nacional de Juristas Evangélicos –

ANAJURE – no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais, vem, através do presente

expediente, expor às organizações religiosas, aos órgãos e entidades públicas, e à sociedade

brasileira o seu entendimento acerca da participação político-social dos grupos religiosos no

processo eleitoral.

I – Orientações quanto aos limites de atuação de organizações religiosas no
processo eleitoral

O período eleitoral é um momento que, por seu caráter essencialmente

democrático, é aberto a pessoas dotadas das mais diversas convicções, inclusive as religiosas.

Isso abrange tanto os indivíduos que pretendem concorrer a um cargo político quanto os

eleitores. Trata-se de uma decorrência da proteção constitucional ao pluralismo político (art.

1º, V, CRFB), à liberdade de consciência e crença (art. 5º, VI, CRFB) e à objeção de consciência

(art. 5º, VIII, CRFB).

Nesse sentido, não se admite em nosso ordenamento jurídico que alguém seja

privado de direitos - o que inclui os direitos políticos - por razões de ordem religiosa. Ainda

assim, é necessário que sejam observados alguns limites na interação entre fé e política,

especialmente para a conservação do equilíbrio entre os concorrentes do pleito eleitoral.

Diante disso, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem respeitadas pelas organizações

religiosas na legislação e na jurisprudência de âmbito eleitoral, sobre as quais discorre-se a

seguir.

i. Doação a partido ou candidato por entidade religiosa



O art. 24, VIII, da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições), veda que partidos e candidatos

recebam doações diretas ou indiretas, em dinheiro ou estimáveis em dinheiro, inclusive através

de publicidade, de entidades beneficentes e religiosas.

ii. Uso do espaço de templos religiosos para veiculação de propaganda
eleitoral

O art. 37, § 4º, da Lei n. 9.504/97, classifica os templos religiosos como bens de uso

comum, para fins eleitorais, o que faz com que não seja possível realizar propaganda eleitoral

neles, seja por meio de placas, estandartes, faixas, cavaletes e outros. O propósito do

dispositivo é evitar a utilização de um espaço para privilegiar determinados candidatos e, por

consequência, gerar um possível desequilíbrio no pleito eleitoral. Sobre isso, o Tribunal

Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) afirmou:

A aplicação da regra que estende a natureza de bem de uso comum
aos bens particulares deve ser vista com reservas, e aplicada em
casos em que há demonstração cabal de livre acesso à população que
justifique a possibilidade de a propaganda ali afixada gerar
desequilíbrio no pleito1.

Em caso específico de propaganda eleitoral no espaço de templo religioso, o

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se posicionou pela ocorrência de ato ilícito ainda que não

caracterizado o pedido expresso de voto:

1. Extrai–se do aresto regional que, durante a cerimônia realizada no
templo religioso, na esteira do anúncio do "Projeto Consciência
Cidadã", os pastores levaram ao conhecimento dos presentes a
intenção de indicar Rebeca Lucena de Souza Santos para concorrer
ao cargo de Deputado Estadual por Pernambuco, pedindo
engajamento e orações dos fiéis tanto ao projeto como à candidatura
mencionados a partir daquele momento, sem veicularem pedido
explícito de voto.

2. Este Tribunal Superior, a partir da análise do REspe nº
0600227–31.2018, passou a compreender que, quando realizada em
circunstâncias proscritas pelo marco normativo vigente, a exaltação
de divulgação de qualidades próprias ou de projetos políticos, ainda

1 TRE-PR, RE 6228, 2008



que sem a veiculação de pedido expresso de voto, caracteriza ilícito
eleitoral2.

iii. Apresentação de candidatos em encontros religiosos públicos

Não se veda que candidatos sejam apresentados em encontros religiosos públicos,

mas não é possível que isso seja feito com o caráter de propaganda eleitoral, por meio de

exaltação pessoal do sujeito. Nesse sentido, vale mencionar decisão do TSE:

O candidato que presencia atos tidos como abusivos e deixa a
posição de mero expectador para, assumindo os riscos inerentes,
participar diretamente do evento e potencializar a exposição da sua
imagem não pode ser considerado mero beneficiário. O seu agir,
comparecendo no palco em pé e ao lado do orador, que o elogia e o
aponta como o melhor representante do povo, caracteriza-o como
partícipe e responsável pelos atos que buscam a difusão da sua
imagem em relevo direto e maior do que o que seria atingido pela
simples referência à sua pessoa ou à sua presença na plateia (ou em
outro local).3

Corroborando o exposto, menciona-se ainda decisão proferida pelo TRE/PE:

A participação em eventos religiosos, por si só, não configura o
abuso de poder econômico ou político, sendo imprescindível, a partir
de elementos objetivos, a demonstração do caráter eleitoral da
conduta para a sua caracterização. (...) Não restou comprovado a
prática de atos apta a caracterizar o abuso do poder econômico e a
conotação eleitoral na participação da recorrida no evento religioso4.

iv. Discussão e ensino sobre direitos políticos em diálogo com princípios e
dogmas de fé

A legislação eleitoral não veda que a organização religiosa, fazendo uso da sua

liberdade de manifestação e expressão (art. 5º, VI, VII e VII, da CF/88), ensine aos fiéis sobre

princípios, dogmas e fundamentos da sua confissão de fé acerca dos direitos políticos e da

melhor perspectiva sobre a vida e sociedade. Assim, as organizações religiosas podem realizar

palestras, seminários ou outro tipo de reunião (inclusive em auditórios) com o propósito

4 Recurso Eleitoral n 060068229, ACÓRDÃO n 060068229 de 28/05/2021, Relator RODRIGO CAHU
BELTRÃO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 119, Data 07/06/2021, Página 19-20.

3 Recurso Ordinário nº 265308, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Data 05/04/2017, Página 20/21

2 Recurso Especial Eleitoral nº 060277359, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 149, Data 13/08/2021.



específico de proporcionar conscientização política, à luz das suas convicções morais e

religiosas.

v. Apoio de religiosos a candidatos políticos

Conforme já exposto, a mera adoção de uma confissão de fé não impede o indivíduo

de manifestar suas preferências políticas em âmbito público e privado. Isso se aplica a todos os

cidadãos, sejam eles adeptos de uma religião institucionalmente consolidada ou não.

É preciso distinguir, todavia, o religioso, enquanto pessoa física, e a organização

religiosa, enquanto pessoa jurídica. No primeiro caso, em regra, não há restrições ao

proferimento de discurso político. No segundo, nos termos já vistos, há que se observar o

impedimento à realização de propaganda política nos templos religiosos. De modo semelhante,

enquanto se veda às entidades religiosas (pessoas jurídicas) a entrega de doações aos

candidatos políticos, não há disposição idêntica para indivíduos religiosos (pessoas físicas), que,

se desejarem, poderão investir em campanhas políticas, observando os limites estabelecidos

pela legislação eleitoral5.

O que se extrai, dessa forma, é que eventual apoio institucional de organizações

religiosas a candidatos não será compatível com a legislação eleitoral.

vi. Candidatura de ministros religiosos a cargos eletivos.

Quanto aos ministros religiosos que se candidatam a cargos eletivos, não há, na lei,

nenhuma exigência de afastamento do exercício ministerial, de modo que não há tal

necessidade. Não obstante, aqueles que se encontrem nessa condição devem tomar as cautelas

necessárias para não transformarem o púlpito em um local de propaganda eleitoral.

vii. Abuso de poder religioso

Recentemente, tramitou perante o TSE o REspe 8285, no qual se discutiu a figura do

abuso de poder religioso (o leitor pode conferir manifestação anterior da ANAJURE a

5 Para mais informações:
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Janeiro/eleicoes-2022-conheca-as-regras-para-arrecada
cao-dos-recursos

https://anajure.org.br/anajure-emite-nota-sobre-figura-do-abuso-de-poder-religioso/


respeito). Conforme argumentado pela ANAJURE em outra ocasião, o abuso de poder

religioso não possui previsão legal e a falta de contornos claros (e legais) sobre a conduta

trazia o risco de silenciamento de religiosos sobre questões políticas.

Nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, existem determinadas balizas para as

organizações e pessoas religiosas, como a vedação à propaganda em templos e a doação pelas

referidas organizações aos candidatos. Não é possível, contudo, extrapolar o texto legal para

impor restrições que podem limitar indevidamente o diálogo pelos religiosos.

Se, por um lado, o TSE rejeitou a configuração do abuso de poder religioso como

uma categoria ilícita autônoma, por outro, ressaltou a possibilidade de que líderes religiosos

cometam outras espécies de abusos previstas em lei, como o abuso de poder político e de

poder econômico. Quanto a essas, é importante que os religiosos mantenham a cautela e,

assim evitem a prática de ilícitos eleitorais. A seguir, transcreve-se trecho da decisão proferida

pelo TSE:

(...) 1. Existentes outros mecanismos aptos a sancionar condutas
irregulares eventualmente perpetradas por instituições e líderes
eclesiásticos no decurso das campanhas eleitorais, resulta inviável a
compreensão do abuso de poder de autoridade religiosa como
categoria ilícita autônoma, designadamente em face da inexistência de
alusão expressa no marco regulatório da ação de investigação judicial
eleitoral. 2. A prática do abuso de poder de autoridade religiosa,
conquanto não disciplinada legalmente, pode ser sancionada quando
as circunstâncias do caso concreto permitam o enquadramento da
conduta em alguma das formas positivadas de abuso, seja do poder
político, econômico ou dos meios de comunicação social 6. (...)

viii. Conclusão do tópico

O intuito do legislador ao estabelecer as restrições acima listadas é impedir que a

normalidade eleitoral seja comprometida pelo uso da estrutura eclesiástica, seja por meio da

utilização de recursos financeiros ou através do uso de espaços de aglomeração pública para

veiculação de propaganda política, como são os templos religiosos. Trata-se de forma de

proteger a isonomia dos candidatos concorrentes durante o processo eleitoral.

Infelizmente – e a ANAJURE não nega, ao contrário, condena veementemente –,

abusos de poder e práticas ilícitas diversas, que desequilibram a disputa do pleito, acontecem

em arraiais religiosos e, sabendo da imoralidade e ilegalidade de tais condutas, devem as igrejas

6 RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 8285, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:  DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 200, Data 06/10/2020.



e seus membros darem todo apoio às instituições públicas que perseguem e punem os

infratores, a fim de que não haja manipulações e desvirtuamentos da função religiosa.

Entretanto, é oportuno lembrar que a intenção dos dispositivos legais não é afastar o

elemento religioso do debate político, pois a vedação de propaganda nos locais de cultos

religiosos não se deve à natureza da atividade realizada nestes ambientes, como se a proibição

se fundamentasse na atividade espiritual das organizações religiosas, mas sim, porque o local de

cultos se equipara, para fins eleitorais, ao bem de uso comum, acessível por qualquer popular.

II – Declaração de compromisso em prol dos valores democráticos e do respeito

ao Estado de Direito

Considerando as dificuldades decorrentes da interação entre o campo político e o

religioso e os desafios próprios do pleito eleitoral de 2018, indicamos algumas diretrizes que,

ao nosso juízo, devem ser seguidas por organizações religiosas, líderes e membros em geral.

Tais diretrizes expressam estima pelos valores democráticos e respeito pelo Estado de Direito,

tudo em conformidade com a Constituição Federal, a legislação eleitoral brasileira e os

tratados e princípios internacionais:

1. A legislação eleitoral atualmente em vigor não impõe limites desarrazoados à

liberdade religiosa e de expressão das pessoas e das organizações, ao que se espera

que os competentes para aplicá-la – notadamente, Ministério Público Eleitoral e as

coordenações de propaganda eleitoral dos Tribunais Regionais Eleitorais – não firam

o núcleo essencial desses direitos humanos fundamentais e possam interpretar

corretamente a natureza e manifestação do fenômeno religioso.

2. O dever de consciência de um sujeito religioso, que preza pelo bem comum, a paz

social, a lisura e a probidade nas relações, deve impeli-lo a não praticar o que for

contrário às leis estabelecidas e ainda auxiliar os órgãos públicos competentes a

investigar e apurar todas as eventuais faltas cometidas, que firam a moralidade, a

normalidade e a legitimidade das eleições;

3. A sociedade em geral e os religiosos em particular devem se manifestar contrários

à manipulação de pesquisas eleitorais de intenção de voto, cuja finalidade é enganar,

ludibriar e induzir a erro todos aqueles que buscam um voto livre e consciente;



4. A sociedade em geral e os religiosos em particular devem combater, individual,

coletiva ou institucionalmente, a propagação de Fake News, tendo o cuidado de

investigar as fontes da informação, antes de compartilhá-la, e zelar pelo dever de falar

a verdade, prezar pelas boas relações, evitando a propagação de calúnias e

difamações;

5. O respeito à diversidade, decorrente de um esforço natural pela preservação das

liberdades individuais, e o convívio harmônico e plural com outros de convicções e

preferências dissonantes é um bom termômetro democrático, razão pela qual devem

ser repudiadas todas as manifestações autoritárias, que mitiguem (em qualquer grau)

a dignidade humana e desrespeitem a liberdade de consciência e expressão alheia, o

que não significa a concordância com todas as opiniões apresentadas.

III – Conclusão

Pelo exposto, o Conselho Diretivo Nacional da ANAJURE :

a) Posiciona-se contrariamente a quaisquer práticas ilegítimas, ilícitas e imorais

que tenham a finalidade de desequilibrar o pleito eleitoral;

b) Incentiva as organizações religiosas e seus líderes a conhecerem e observarem

adequadamente as disposições da legislação eleitoral aplicáveis ao setor

religioso no contexto político;

c) Repudia o compartilhamento de conteúdo desinformativo e restrições

indevidas à liberdade de expressão, bem como qualquer conduta contrária ao

sistema democrático;

d) Reforça, diante disso, a importância da preservação do papel dos órgãos

públicos responsáveis pela fiscalização das campanhas eleitorais;

e) Conclama o poder público a fornecer a proteção adequada ao fenômeno

religioso, sem ferir o núcleo essencial dos direitos humanos fundamentais a ele

relacionados.

Brasília, 06 de setembro de 2022

Edna Zilli



Presidente do Conselho Diretivo Nacional da ANAJURE



ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos

www.anajure.org.br

“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos –

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota

Pública sobre matéria jornalística referente à revista utilizada em escola bíblica de igrejas

evangélicas de Santa Catarina.

1. Síntese fática

Em 20 de setembro de 2022, o Intercept Brasil publicou matéria sobre o uso de

“uma cartilha anti-esquerda para doutrinação de fiéis” por uma Igreja Assembleia de Deus

de Santa Catarina. O Intercept trata do tema com tons de denúncia, pois parte do

pressuposto de que, sendo a escola bíblica dominical um momento relevante para os fiéis,

seria uma oportunidade para que as lideranças da igreja doutrinassem os membros em uma

determinada perspectiva ideológica, ao descrever, segundo a matéria, “um cenário de medo

e horror para o cristão moderno e sua família”. A presente análise considerará alguns

temas principais que se destacam no texto publicado pelo Intercept Brasil, conforme

organizado abaixo.

1.1. Vinculação do material a possíveis reflexos eleitorais indevidos

A matéria do Intercept associa o uso da revista ao cenário eleitoral brasileiro,

como se os temas abordados fossem determinantes para a formação crítica dos fiéis que

https://theintercept.com/2022/09/20/as-vesperas-da-eleicao-assembleia-de-deus-usa-cartilha-de-odio-para-doutrinar-fieis-contra-lula-feministas-e-lgbts/


frequentam as igrejas onde o material foi empregado. Em um dos trechos, a existência de

menção ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, constituiria uma forma de afetar o pleito de

2022 ao prejudicá-lo. A citação feita, contudo, apenas informa que, durante o mandato

presidencial do petista, as diretrizes do Programa Nacional de Desenvolvimento Humano -

PNDH3 contaram com menções diversas a assuntos como orientação sexual, identidade

de gênero, união civil entre pessoas do mesmo sexo, etc.

Vale, então, avaliar se um pequeno trecho como esse se enquadraria nas hipóteses

de ilegalidades eleitorais associadas às atividades das igrejas. A Lei n. 9.504/1997 proíbe a

doação de valores por entidades religiosas a candidatos ou partidos (art. 24, inciso VIII).

Ainda veda o uso de templos religiosos, por serem classificados como bens de uso comum,

para veiculação de propaganda política (art. 37, caput e §4º). A Lei de Inelegibilidades (Lei

Complementar n. 64/1990) ainda trata dos casos de abuso de poder econômico, de poder

político e de utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social (art. 22,

caput).

A primeira hipótese listada não se amolda ao caso, visto que não houve destinação

de quaisquer valores a nenhum candidato ou partido. A segunda também não guarda

correspondência, visto que o material didático não possui contornos de propaganda

política. Ainda que o seu teor possa se amoldar mais a uma perspectiva ideológica, não é

possível identificar nos trechos selecionados pelo Intercept Brasil o intuito de exaltar

especificamente algum candidato. A menção feita ao ex-Presidente Lula, por sua vez, não se

aproxima de um tom político-partidário, pois apenas registra uma posição adotada durante

o seu mandato e que tem conexão com o tema (questões afetas a gênero) tratado naquele

trecho da revista.

Quanto ao terceiro caso - as hipóteses de abuso de poder político, econômico e

de utilização indevida dos meios de comunicação -, não é possível verificar que uma

menção a um candidato ou a pautas que tenham algum alinhamento com determinado

segmento político seja suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições -

elementos necessários para a configuração de quaisquer das hipóteses de abuso (conforme



art. 14, §9º, CRFB), sobretudo se a revista era utilizada apenas em algumas igrejas de um

estado brasileiro.

Ressalte-se que as restrições acima citadas não impedem que a organização

religiosa oriente seus membros em conformidade com seus princípios, mesmo quando

possa gerar considerações que tangenciam temas políticos. Isso, todavia, é diferente de se

referir nominalmente a um candidato e exaltar suas posições em detrimento dos demais.

Num cenário como esse, a igreja pode se sujeitar a sanções eleitorais, como a mencionada

anteriormente acerca da veiculação de propaganda política em bens de uso comum.

Superado o elemento eleitoral, passa-se ao tópico a seguir.

1.2. Classificação da revista como “cartilha de ódio”

A matéria também busca classificar os textos selecionados da revista como

material discriminatório, promotor do ódio e da intolerância. Neste ponto, vale mencionar

o entendimento esboçado pela 1º Turma do STF no RHC 134.682. Na ocasião, a Turma

afirmou que o discurso proselitista é elemento essencial da liberdade de crença e

intrínseco ao comportamento religioso, não revelando ilicitude, por si só, “a comparação

entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade

entre elas”1.

Diferente disso, o discurso discriminatório se materializaria quando superadas

etapa de caráter cognitivo, que atesta-se a desigualdade entre grupos e/ou indivíduos; a

etapa de viés valorativo, em que assenta-se suposta relação de superioridade entre

grupos e/ou indivíduos; e a etapa discriminatória cujo o agente, a partir das fases

anteriores, supõe legítima a dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou

redução de direitos fundamentais do diferente que compreende inferior2.

Considerando o exposto, não se identifica, nos textos destacados pelo Intercept, a

prática de discriminação, visto que inexistente qualquer estímulo a práticas de dominação,

2 Ibid.

1STF – RHC: 134.682 BA 4000980-28.2016.1.00.0000, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento:
29/11/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-191 29-08-2017).



exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos de qualquer grupo

social. A revista, na verdade, apenas indica as divergências existentes entre o pensamento

sustentado pela organização religiosa e outros setores da sociedade. Tais divergências,

contudo, não são - e não devem ser - apontadas como justificadoras de qualquer agressão

contra pessoas LGBT, feministas ou politicamente progressistas.

1.3. Exercício da liberdade religiosa e da liberdade de expressão

Nota-se, conforme o art. 5º, VI da Constituição Federal de 1988 estabelece, que

as organizações religiosas dispõem de liberdade para fixar sua organização interna. Isso

abrange elementos estruturais como os locais e horários de culto, a escolha de líderes,

dentre outros aspectos. Mais do que isso, porém, garante-se a tais organizações a liberdade

de crer nos seus textos sagrados e analisar a realidade social em conformidade com eles.

Ademais, nos termos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), os

religiosos podem, individual ou coletivamente, viver de acordo com suas convicções e

ensiná-las (art. 18, item 1).

Desse modo, uma instituição religiosa tem a liberdade de instruir os seus

membros em consonância com os seus princípios e valores, mesmo quando houver, em

meio à sociedade, divergência acerca dos ensinos transmitidos. Essa é uma garantia que

decorre, também, da liberdade de expressão, direito que abrange até mesmo os discursos

que possam desagradar outros setores da sociedade, uma vez que permitir a fala num

cenário de diferenças compõe a essência do direito em comento.

Aplicando o exposto, até o momento, tem-se o seguinte cenário: por força da

liberdade religiosa e da liberdade de expressão, as organizações religiosas podem instruir

os seus membros em conformidade com os seus preceitos de fé, ainda que haja divergência

a respeito.

Por outro lado, o exercício dessas liberdades não pode extrapolar alguns limites,

citando-se, dentre eles, as liberdades das demais pessoas. Diante disso, recomenda-se que

as igrejas evitem o uso de afirmações generalistas em seus materiais e busquem, sempre



que possível, apresentar fontes confiáveis e técnicas para as informações apresentadas,

como forma de melhor salvaguardar a instituição em debates sensíveis.

2. Conclusão

Pelo exposto, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos - ANAJURE

emite a presente nota para manifestar o entendimento a seguir:

1. Os trechos da revista selecionados pelo Intercept Brasil podem ser

protegidos pelos direitos à liberdade religiosa e à liberdade de expressão,

constituindo bases para a defesa do discurso da organização religiosa;

2. As organizações religiosas devem buscar, sempre que possível, apresentar

fontes confiáveis e técnicas para as informações relativas a determinadas

ideologias e grupos sociais, como forma de melhor salvaguardar a instituição

em debates sensíveis.

Brasília, 27 de setembro de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE

Edna Zilli

Presidente da ANAJURE



ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos

www.anajure.org.br

“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos –

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira nota pública sobre a

Reclamação (RCL) 55948, que restabeleceu o mandato do vereador petista Renato Freitas,

cassado duas vezes pela Câmara Municipal de Curitiba. Sobre o caso que motivou a

cassação, a ANAJURE já havia se manifestado sobre o caso aqui.

1. Síntese fática e processual

Na última sexta (23/09), o eminente Ministro Roberto Barroso deferiu a medida

cautelar na Reclamação 55.948, suspendendo os efeitos das decisões do Tribunal de Justiça

do Estado do Paraná – TJPR e da Resolução nº 5/2022 da Câmara Municipal de Curitiba

que cassaram o mandato do vereador1, restituindo não apenas o mandato do vereador, mas

também a sua elegibilidade para disputar uma cadeira de deputado federal pelo estado do

Paraná.

Vale relembrar que a cassação do vereador decorreu de quebra de decoro, após sua

participação em manifestação política no mesmo local e horário de uma missa católica,

perturbando-a de tal forma a forçar o ministro religioso a encerrá-la antecipadamente,

conforme o vídeo que pode ser visto aqui. Enquanto o padre conversava com os

promotores do evento e os fiéis ainda estavam presentes, a porta lateral do templo teve a

abertura forçada, fazendo com o que os manifestantes entrassem e, com palavras de

1 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/decisao-vereador-racismo.pdf. Acesso em: 26 set. 2022.

https://anajure.org.br/anajure-emite-nota-de-repudio-sobre-invasao-a-igreja-nossa-senhora-do-rosario-em-curitiba/
https://www.youtube.com/watch?v=p3PYwJXZ4Rg&t=3757s


ordem, intimidassem tanto os fiéis quanto a instituição. Na época, o protesto foi

organizado em repúdio à morte do congolês Moïse Mugenyi, assassinado violentamente no

Rio de Janeiro.

Na análise feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, a discussão recaiu,

inicialmente, sobre qual seria a correta interpretação da contagem de prazo no Processo

ético Disciplinar nº 01/2022, instaurado para apurar a quebra de decoro parlamentar do

vereador petista, se por dias corridos ou dias úteis.

Ao decidir pela viabilidade da tese de violação à Súmula Vinculante nº 46, em que a

câmara dos vereadores de Curitiba teria usurpado a competência privativa da União para

dispor sobre crimes de responsabilidade e normas de processo e julgamento ao definir a

contagem de prazo em dias úteis, determinou que essa contagem fosse em dias corridos

pelo Decreto-Lei nº 201/1967. Os efeitos práticos dessa decisão resultam na

intempestividade do Processo Ético Disciplinar e seu arquivamento, garantindo, assim, a

recondução do mandato do vereador.

Se a decisão fosse restrita aos aspectos técnicos e administrativos sobre a contagem

de prazo, estaríamos diante de mera questão de inconstitucionalidade formal. Porém, a

decisão monocrática trouxe argumentação que a ANAJURE, com a devida vênia, considera

prejudicial à garantia fundamental da liberdade religiosa.

Explicamos.

2. Da relativização dos limites éticos da conduta do vereador em razão de

seu cargo e da sua raça

No item 22 da referida decisão, houve a minimização da conduta ética do vereador

em razão de seu cargo e da sua raça, conforme transcrição colacionada abaixo.

22. Por isso, a despeito de haver decisões desta Corte contrárias à
aplicação da Súmula Vinculante nº 46 em casos de perda de mandato por
prática de infração político-administrativa, a cassação do vereador em
questão ultrapassa a discussão quanto aos limites éticos de sua conduta,
envolvendo debate sobre o grau de proteção conferido ao exercício do
direito à liberdade de expressão por parlamentar negro voltado



justamente à defesa da igualdade racial e da superação da violência e da
discriminação que sistematicamente afligem a população negra no Brasil.

A esse respeito, o ministro concluiu que a quebra de decoro não deve limitar

“manifestações legítimas de combate ao preconceito”. Vale reproduzir na íntegra o referido

trecho:

26. Por tudo isso, sem me pronunciar, de maneira definitiva, sobre o
mérito da cassação do mandato em questão, é necessário deixar
assentado que a quebra de decoro parlamentar não pode ser invocada
para fragilizar a representação política de pessoas negras, tampouco para
cercear manifestações legítimas de combate ao preconceito, à
discriminação e à violência contra elas. Lembre-se que o exercício da
liberdade de expressão, além de ter sido objeto de intensa proteção
constitucional, é assegurado pela decisão de eficácia vinculante proferida
por esta Corte na ADPF 130.

Desta forma, segundo o entendimento do Min. Barroso, não se pode reputar quebra

do decoro parlamentar quando a conduta sob questionamento for justificada com base no

combate ao preconceito.

De fato, espera-se que manifestações legítimas de combate ao preconceito, à

discriminação e à violência não sejam utilizadas como fundamento para que se declare a

quebra de decoro parlamentar. O que se questiona, no entanto, é como uma conduta que

viola a liberdade religiosa pode ser tida como “manifestação legítima”.

Saliente-se que a petição inicial apresentada pelos advogados do vereador não

menciona nem solicita um pronunciamento no sentido da tese suscitada pelo Ministro

Barroso acerca da impossibilidade de que a quebra de decoro seja invocada para cercear

“manifestações legítimas”. Isso aconteceu porque o Reclamante se ateve aos elementos

formais relacionados ao prazo do processo ético disciplinar que resultou em sua cassação.

Ainda assim, a questão atinente à liberdade de expressão foi espontaneamente inserida

pelo Ministro em sua decisão, algo que contrasta significativamente com a ausência de

qualquer consideração acerca da liberdade religiosa.

A impressão é de que houve uma opção pela preservação da liberdade de expressão

em detrimento da liberdade religiosa. Há circunstâncias, no Direito, nas quais, diante de um

conflito, surge a necessidade de realizar uma ponderação de direitos. No presente caso,



contudo, sequer há indícios de que tenha havido uma ponderação desse tipo, uma vez que

a liberdade religiosa não é objeto de análise na decisão.

Ademais, mesmo que fosse feita uma ponderação nessa linha, deveria prevalecer a

interpretação que preserva a liberdade religiosa diante de manifestações que ultrapassam

os limites da liberdade de expressão. Em outras ocasiões, o STF já entendeu que “Seja no

direito constitucional brasileiro, seja no direito comparado, os direitos fundamentais

não podem servir como escudo protetivo à prática de atividades ilícitas, de

atividades criminosas” (Informativo n. 961 2, grifo nosso).

Não se trata de desconsiderar a importância de manifestações que problematizem

questões referentes ao racismo e à prática de atos violentos, mas de harmonizar o

exercício de diferentes direitos. Assim, não se defende que protestos sobre as referidas

temáticas sejam inviabilizados. De forma alguma. Contudo, tais manifestações devem

respeitar o exercício da liberdade religiosa e de outros direitos fundamentais.

Nesse sentido, salienta-se que um dos elementos basilares da liberdade religiosa é a

realização de cerimônias religiosas. É o que o texto constitucional brasileiro dispõe: “é

inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos

cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas

liturgias” (art. 5º, inciso VI, CRFB). Não obstante, a manifestação política – da qual o

vereador participou – gerou a interrupção de uma cerimônia religiosa, prejudicando um

momento sagrado para os fiéis, bem como gerando intimidação aos presentes.

Na decisão monocrática proferida, entretanto, não houve destaque para essas

consequências do ato. O que houve, de modo geral, foi a legitimação de protestos

independentemente de seus impactos ao exercício de outros direitos fundamentais. Num

cenário como esse, considerando a relevância de um pronunciamento do STF sobre a

matéria, surge o receio de que outras atividades religiosas sejam prejudicadas e outros

templos, invadidos sob a justificativa de que seria uma manifestação legítima da liberdade de

expressão, a despeito de seu impacto sobre a liberdade religiosa.

2 https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo961.htm



3. Conclusão

Ex positis, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE se

posiciona nos seguintes termos:

a) Expressa a sua consternação diante do conteúdo da RCL 55948, por

desassistir a garantia fundamental à liberdade religiosa, podendo servir de

precedente para próximas violações de políticos e grupos sociais em

organizações religiosas;

b) Reitera o seu repúdio à conduta antiética e com indícios criminosos do

vereador petista Renato Freitas; e

c) Informa que irá requerer ao STF o ingresso como amicus curiae na RCL

55948, a fim de que a proteção à liberdade religiosa não seja negligenciada na

análise do referido processo.

Brasília-DF, 26 de setembro de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE

Dra. Edna V. Zilli

Presidente da ANAJURE
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A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos –

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira nota pública sobre a

Nota Técnica Conjunta n. 001/20221, que traz “orientações quanto ao tratamento de

pessoas de acordo com sua identidade de gênero nas escolas do ensino fundamental,

médio, inclusive nos cursos de educação profissional técnica, e superior”, elaborada pelos

Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho com atuação no Estado da Paraíba.

1. Síntese fática

A Nota Técnica apresenta, em síntese, o que denomina “diretriz de uma política não-

discriminatória” (fl. 7), com o intuito de “esclarecer dúvidas” (fl. 7). A despeito disso, expõe a

posição dos órgãos ministeriais de que “o impedimento de utilização de banheiro público

pelo(a) aluno(a), pelo(a) trabalhador(ora) em educação e ainda por outras pessoas que

frequentam e se insiram no ambiente escolar em todos os níveis de ensino, conforme sua

identidade de gênero, poder ser fundamento para indenização por danos morais” (fl. 6).

Integram a sugestão para a política não-discriminatória medidas como o

desenvolvimento de trabalhos educativos de combate ao bullying por identidade de gênero

e orientação sexual; o uso de nome social no âmbito escolar, e o acesso e uso de

banheiros conforme a identidade de gênero aos alunos, profissionais e usuários das

unidades de ensino.

1 Disponível em: https://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-
imprensa/docs/Nota_Tecnica_Conjunta_Transgeneros.pdf. Acesso em: 05 out. 2022.

https://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/docs/Nota_Tecnica_Conjunta_Transgeneros.pdf
https://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/docs/Nota_Tecnica_Conjunta_Transgeneros.pdf


Firmadas tais diretrizes, o objetivo da Nota Técnica seria orientar a atividade dos

promotores de justiça “que atuam na defesa da educação, com modelo de recomendação a ser

expedida às secretarias de Educação e às unidades de ensino sobre o assunto”2.

Diante dos elementos expostos, surge a necessidade de algumas considerações de

cunho jurídico, conforme se apresenta a seguir.

2. Análise Jurídica

Inicialmente, deve-se destacar que a Nota Técnica Conjunta n. 001/2022 tem caráter

de opinião jurídica e de posicionamento dos membros dos órgãos dos Ministérios Públicos

que a assinaram, não ostentando caráter coercitivo ou vinculante. Dessa forma, as

diretrizes a serem observadas pelas instituições de ensino no que tange a políticas não-

discriminatórias são aquelas previstas em diplomas como a Constituição, o Estatuto da

Criança e Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

É mister destacar que a Constituição Federal prevê que a educação é um dever do

Estado e da família, em colaboração com a sociedade (art. 205, CF), tendo como princípios,

dentre outros, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte

e o saber (art. 206, II, CF); o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III,

CF) e a gestão democrática do ensino público (art. 206, IV, CF). Tais princípios são

reproduzidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (art. 3º).

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aponta como dever da

família, da comunidade e da sociedade em geral assegurar a efetivação dos direitos

referentes à educação, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (art.

4º, ECA).

Destaca-se, mais, que compete aos diferentes entes federados a elaboração de

políticas públicas em matéria de educação (art. 22, XXIV; art. 24, IX, CF), cabendo à União

a coordenação da política nacional de educação (art. 8º, § 1º, LDB) e a elaboração do Plano

Nacional de Educação (art. 9º, I, LDB). Aos Estados (art. 10, III, LDB) e Municípios (art. 11,

I, LDB), cabe elaborar e executar políticas e planos educacionais específicos, de acordo

com o plano nacional.

Ocorre, porém, que o Plano Nacional de Educação (PNE – Lei n. 13.005/2014) não

prevê o acesso e uso de banheiros na forma proposta pela referida Nota Conjunta. O

2MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. Órgãos do MPPB, MPT e MPF elaboram nota técnica sobre
tratamento de pessoas trans em escolas e universidades. Disponível em:
https://www.mppb.mp.br/index.php/94-noticias/nucleo-do-genero/24519-orgaos-do-mppb-mpt-e-mpf-
elaboram-nota-tecnica-sobre-tratamento-de-pessoas-trans-em-escolas-e-universidades. Acesso em 1 out
2022.



documento ainda relaciona outros atos normativos que, mesmo dispondo sobre direitos

humanos e promoção da não discriminação, silenciam sobre o uso de banheiros e uso de

nome social de acordo com a identidade de gênero: Constituição Federal (fl. 2), Lei n.

9.434/96 (fl. 2), Lei de combate ao bullying (fl. 2), Declaração Universal dos Direitos

Humanos (fl. 3), Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (fls. 3 e 4), Convenção

Americana de Direitos Humanos (fl. 4), Resolução n. 01/2018 do CNE (fl. 5) e Estatuto da

Juventude (fl. 5).

Para fundamentar a política não discriminatória proposta, o Ministério Público

também citou, na Nota Técnica, alguns documentos, como a Nota Técnica do CNMP nº

8/2016, que orienta sobre o direito ao reconhecimento da identidade de gênero, e a

Resolução 12/2015 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos

Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. No primeiro, não há

menção à exigência de uso de banheiros de acordo com a identidade de gênero. A

Resolução n. 12/2015, por sua vez, trata desse aspecto, mas carece de legalidade e

legitimidade, seja por não ter competência para elaborar diretrizes para instituições de

ensino ou por ter sido o colegiado extinto pelo Decreto nº 9.883/2019.

Para além disso, considerando as disposições constitucionais e legais citadas, vê-se

que a elaboração de políticas públicas, em todos os níveis educacionais, deve atender

também ao princípio democrático, competindo aos Poderes Executivo e Legislativos dos

respectivos entes (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), com efetiva participação

da família e da sociedade, a concepção dessas políticas. Não compete ao Ministério Público,

portanto, a instituição de diretrizes na temática educacional, visto que é atribuição própria

de outros entes. Na verdade, uma das funções institucionais do Ministério Público, segundo

a Constituição Federal (art. 129, II, CF), é zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos”.

Ademais, embora a diretriz elaborada pelo Ministério Público se funde em uma

política não-discriminatória, acaba por ignorar problemáticas advindas da sua aplicação no

âmbito de instituições de ensino confessionais. Isso acontece porque o uso de banheiros

em conformidade com a identidade de gênero, além do caráter eminentemente moral e

ideológico que subjaz a argumentação, colide frontalmente com as crenças adotadas por

determinadas entidades confessionais brasileiras, representando um risco para a liberdade

religiosa dessas organizações e também dos indivíduos que optam por elas por desejarem

ter acesso a um local onde as diretrizes vigentes estão conectadas às suas crenças.

Tal proteção às liberdades constitucionais de pensamento, expressão,

posicionamento filosófico e ideológico e religiosa decorrem do entendimento contido na



Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão - ADO n. 26, em que “a livre expressão

de ideias, pensamentos e convicções – inclusive em questões religiosas ou confessionais – não

pode e não deve ser impedida pelo Poder Público ou por grupos antagônicos nem pode ser

submetida à ilícitas interferências do Estado, de qualquer cidadão ou, ainda, de instituições da

sociedade civil” - ADO 26, STF, DJe 06/10/2020, p. 107.

Por fim, acerca da diretriz relativa ao apoio do combate ao bullying, a ANAJURE

aproveita para reiterar a sua posição já manifestada anteriormente no sentido de que

alunos e professores devem, certamente, respeitar todo estudante, mas não podem ser

obrigados a adotar os preceitos das teorias de gênero em atividades, provas ou dinâmicas

escolares. Nesse contexto, não se pode perder de vista, também, o trabalho desenvolvido

pelas instituições de ensino confessionais, as quais geralmente possuem uma perspectiva

ideológica específica e não podem ser obrigadas à adoção de preceitos morais que

conflitem com seus princípios, o que não significa, todavia, eximi-las de tomar providências

em casos de identificação de posturas intimidatórias e agressivas envolvendo alunos e

professores.

3. Conclusão

Ex positis, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE se

posiciona manifestando discordância quanto à interpretação jurídica sustentada na Nota

Técnica Conjunta n. 001/2022, ressaltando que:

a. Tem caráter de opinião jurídica e posicionamento dos membros dos órgãos dos

Ministérios Públicos, não podendo servir de consultoria jurídica para entidades de

ensino, em razão de vedação constitucional (art. 129, IX, CF), que devem se pautar

pela posição de seus respectivos departamentos jurídicos ou procuradoria

especializada sobre o tema;

b. A proposta de diretriz não se compatibiliza com a Constituição e legislação

específica, que prevê a elaboração de políticas públicas pelos Poderes Executivo e

Legislativo, com participação da família e sociedade, não sendo competência do

Ministério Público a elaboração de tais políticas;

c. A instituição de diretrizes educacionais deve considerar elementos como a

liberdade religiosa de estudantes, professores e entidades de ensino confessional,

sob pena de violação do pluralismo, dentre outros aspectos;

d. Informa o encaminhamento da presente Nota Pública aos órgãos responsáveis pela

Nota Técnica Conjunta n. 001/2022.

https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-a-adi-5668-referente-a-prevencao-e-ao-combate-ao-bullying-homofobico-nas-escolas/


Brasília-DF, 5 de outubro de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE

Dra. Edna V. Zilli

Presidente da ANAJURE
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A Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE), no uso das suas

atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota de Repúdio decorrente da depredação

ocorrida na Paróquia de São Mateus do Sul.

Na última segunda-feira (10/10), 28 imagens católicas de alto valor religioso, histórico e

cultural foram destruídas na Paróquia de São Mateus do Sul, situada no município de São Mateus do

Sul/PR, a 150 km de Curitiba/PR. Notícias indicam que, por volta do meio-dia, o autor –

supostamente sob efeito de drogas – se aproveitou da ausência de pessoas no templo, fechou as

portas e deu início às depredações1.

Não houve relato de furtos e outros atos ilícitos, o que sugere a ocorrência de crime

motivado por intolerância religiosa, seja pela violação constitucional à proteção aos locais de culto

e suas liturgias (art. 5º VI, CRFB/88), seja pelo vilipêndio dos objetos de culto religioso (art. 208,

Código Penal). O suspeito foi detido pela polícia e será investigado pelo cometimento do delito

previsto na legislação penal.

Ex positis, a ANAJURE lamenta profundamente os danos materiais e históricos causados

pela depredação ocorrida na Paróquia de São Mateus/PR e repudia tais atos, pela violação à

proteção constitucional da liberdade religiosa dos membros daquela comunidade.

Brasília-DF, 11 de outubro de 2022.

Gabriel Dayan S. Matos

Diretor Executivo da ANAJURE

1 https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2022/10/destruicao-de-22-imagens-de-santos-em-paroquia-no-
parana-e-atribuida-a-intolerancia-religiosa-e-a-momento-eleitoral.ghtml;
https://catve.com/2022/noticia/6/376173/intolerancia-religiosa-28-imagens-santas-sao-quebradas-em-
igreja-no-parana.



Edna V. Zilli

Presidente da ANAJURE
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A Assessoria Jurídica da Associação Nacional de Juristas Evangélicos –

ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a presente Nota

Pública sobre ataques à liberdade religiosa ocorridos no mês de outubro de 2022.

O direito à liberdade religiosa está consagrado em diferentes normas, no âmbito

nacional e internacional. A Constituição Federal de 1988 dispõe que “é inviolável a liberdade

de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias” (grifo

nosso).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos fixa, no art. 18, que “toda a pessoa

tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a

liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a

religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo

ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos” (grifo nosso).

Apesar disso, tornou-se recorrente, nas últimas semanas, a prática de ataques a

templos religiosos que culminaram em perturbação, destruição de objetos sagrados e na

interrupção de cerimônias. A seguir, listamos alguns desses casos.

02 de outubro - Petrolina (PE)

No início do mês, uma mulher prejudicou o andamento de cerimônia religiosa que

acontecia na Igreja Verbo da Vida, em Petrolina, Pernambuco. Enquanto o pastor falava no

púlpito, a mulher começou a proferir gritos, manifestando apoio ao candidato Lula e

oposição a Jair Bolsonaro. Ainda chegou a se dirigir ao líder religioso ordenando que ele se

calasse1.

1https://portaldeprefeitura.com.br/2022/10/04/video-mulher-invade-igreja-evangelica-em-pernambuco-diz-que-
bolsonaro-vai-para-o-inferno-e-manda-pastor-calar-a-boca/



07 de outubro - Itupeva (SP)

Em Itupeva, uma capela localizada na Estrada Municipal Paulo Leone, foi

vandalizada. Imagens demonstram a destruição de vários objetos religiosos que estavam

contidos no recinto2. Ainda não há informações sobre o responsável pelo ataque.

11 de outubro - São Mateus do Sul (PR)

Esse episódio já foi objeto de manifestação anterior da ANAJURE, conforme é

possível conferir aqui3. Na ocasião, 28 imagens católicas de alto valor religioso, histórico e

cultural foram destruídas na Paróquia de São Mateus do Sul4 por um indivíduo –

supostamente sob efeito de drogas – que se aproveitou da ausência de pessoas no templo,

fechou as portas e deu início às depredações.

12 de outubro - Aparecida (SP)

No dia de Nossa Senhora Aparecida, os padres Eduardo Ribeiro e Camilo Júnior

enfrentaram algumas interferências ao conduzirem cerimônias religiosas. O primeiro

precisou pedir silêncio: “Silêncio na basílica. Prepare o seu coração, viemos aqui para

rezar”, pois havia pessoas gerando conturbação no local, com algumas gritando "mito", em

referência ao Presidente Bolsonaro5. O segundo acabou sendo vaiado6. No mesmo dia,

ainda houve registro de ameaças a jornalistas7.

12 de outubro - Fazenda Rio Grande (PR)

Um padre conduzia uma missa católica quando foi interrompido por manifestações

de alguns fiéis, que o acusaram de pedir votos para Lula. O ministro tinha criticado o uso

de armas e a instrumentalização da fé para fins políticos8.

14 de outubro - Fortaleza (CE)

Em Fortaleza, um homem disparou um tiro no muro de uma igreja evangélica que,

uma hora depois, recebeu a primeira dama Michelle Bolsonaro e a senadora eleita Damares

Alves para um evento que ocorreria no local. O suspeito foi preso e liberado após o

2 https://www.itupevaagora.com.br/2022/10/capela-e-vandalizada-em-itupeva-video.html
3 https://anajure.org.br/nota-de-repudio-a-depredacao-da-paroquia-de-sao-matheus-do-sul/
4https://www.gazetadopovo.com.br/parana/igreja-de-sao-mateus-e-atacada-por-vandalos-imagens-sacras-sao-
destruidas/
5https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/10/bolsonaro-causa-alvoroco-no-santuario-de-aparecida-e-padre-
pede-silencio.shtml
6 https://www.bol.uol.com.br/noticias/2022/10/14/quais-incidentes-ofenderam-os-catolicos-em-aparecida.htm
7 https://www.uol.com.br/splash/noticias/2022/10/12/cinegrafista-hostilizado-aparecida.htm
8 https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/10/16/missa-interrompida-padre-acusacao-voto-lula.htm



pagamento de fiança. A polícia informou que seguirá com as investigações para apurar o

caso9.

16 de outubro - Jacareí (SP)

No último domingo, uma mulher interrompeu o sermão ministrado por um padre

ao ouvi-lo mencionar a morte de Marielle Franco. A mulher começou a questionar o

sacerdote, afirmando que ele não deveria falar de “uma pessoa homossexual e esquerdista

dentro de uma Igreja Católica”10.

18 de outubro - Joinville (SC)

No caso mais recente, um grupo de estudantes realizou uma manifestação no

Instituto de Ensino Luterano de Santa Catarina, em Joinville, em protesto à demissão de

uma professora por supostas questões políticas. O movimento de viés progressista acabou

prejudicando o andamento de uma cerimônia religiosa que estava sendo realizada na Igreja

da Paz Luterana, situada no mesmo pátio do Instituto de Ensino Luterano de SC11.

Os casos listados acima demonstram uma série de violações à liberdade religiosa,

seja pela destruição de objetos de culto, seja pela interrupção de cerimônias. Em algumas

situações, os episódios de intolerância ocorreram em meio a manifestações de cunho

político. Sobre isso, importa ressaltar que a liberdade de expressão, assim como a

liberdade religiosa, constitui um direito fundamental assegurado pela Constituição. No

entanto, o exercício de um direito não deve servir de fundamento para a violação de outra

liberdade garantida em lei.

Tais acontecimentos chamam atenção, portanto, para a necessidade de

investigação pelas autoridades competentes, punição dos responsáveis e reparação dos

prejuízos. Do contrário, caminha-se para um cenário de grave enfraquecimento do direito

à liberdade religiosa.

Ex positis, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE se

posiciona nos seguintes termos:

a) Repudia os acontecimentos relatados na presente nota e se solidariza com

as instituições e líderes religiosos vitimados pela intolerância;

9https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2022/10/15/homem-atira-em-igreja-antes-de-evento-no-local-com-
michelle-bolsonaro-e-damares.ghtml
10https://istoe.com.br/video-mulheres-criticam-padre-por-ter-citado-vereadora-marielle-franco-durante-missa-
em-sp/
11 https://revistaoeste.com/politica/eleicoes-2022/esquerdistas-invadem-instituto-luterano-em-joinville-sc/



b) Manifesta a sua preocupação em relação ao crescimento dos casos de

violação aos locais de culto ocorridos no período eleitoral, por intermédio

de grupos das mais variadas posições políticas;

c) Sugere àqueles que tiveram seu local de culto violado que busquem a

reparação jurídica do direito à liberdade religiosa, para que não se torne um

direito de menor importância pela ausência de responsabilização.

Brasília-DF, 19 de outubro de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE

Dra. Edna V. Zilli

Presidente da ANAJURE
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O Conselho Diretivo Nacional da Associação Nacional de Juristas

Evangélicos – ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a

presente Nota Pública sobre episódios recentes de restrições à imprensa em decisões

judiciais.

1. Síntese fática

Nos últimos dias, dentro do contexto do pleito eleitoral de 2022, notícias

sucessivas de decisões judiciais restringindo a publicação de conteúdos têm vindo a público.

Os fundamentos para esses pronunciamentos variam, havendo, em alguns casos, a alegação

de que o conteúdo cuja remoção foi determinada caracteriza “fake news” ou “desordem

informacional”.

Por meio desta Nota, serão destacadas algumas decisões recentes e os seus

impactos, realizando-se algumas considerações acerca da compatibilidade delas com a

proteção do direito fundamental à liberdade de expressão, uma das liberdades civis objeto

da atuação da ANAJURE.

2. Liberdade de expressão e de informação jornalística

A liberdade de expressão é amplamente protegida no âmbito internacional e

nacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe em seu art. 19 que: “todo

homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de,

sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias

por quaisquer meios, independentemente de fronteiras”. De modo semelhante, dispõem o

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos - PIDCP (art. 19) e a Convenção



Americana de Direitos Humanos (art. 13). A Constituição Federal de 1988 fixa que “é livre

a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (art. 5º, inciso IV).

A exemplo dos outros direitos fundamentais, no entanto, a liberdade de

expressão não é absoluta, podendo ser limitada pela lei quando necessário ao respeito dos

direitos e da reputação das demais pessoas, à proteção da segurança nacional, da ordem,

da saúde e da moral pública (art. 19, item 3, do PIDCP e art. 13, item 2, CADH).

No âmbito da literatura jurídica, José Afonso da Silva1 explica que a liberdade de

pensamento envolve o contato do indivíduo com os seus semelhantes, de forma que, nesse

diálogo, exteriorize as suas concepções intelectuais. Sarlet2 desenvolve a ideia de que

protegê-la significa defender, também, a dignidade da pessoa humana, sobretudo no que se

refere à autonomia do indivíduo, bem como a própria democracia, visto que a liberdade de

expressão é uma condição imprescindível para a existência do pluralismo político.

Um dos desdobramentos da proteção a esse direito é que “não se pode impor a

ninguém uma conduta ou obrigação que conflite com sua crença religiosa ou com sua

convicção filosófica ou política”3. Outra decorrência da liberdade de expressão é a tutela

da comunicação. Segundo Silva4, as formas de comunicação possuem os seguintes

princípios como norte:

(a) observado o disposto na Constituição, não sofrerão qualquer restrição
que seja o processo ou veículo por que se exprimam; (b) nenhuma lei
conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de
informação jornalística; (c) é vedada toda e qualquer forma de censura de
natureza política, ideológica e artística; (d) a publicação de veículo
impresso de comunicação independe de licença de autoridade; (...)

Nesse sentido, é possível falar também de uma “liberdade de informação

jornalística”, que “alcança qualquer forma de difusão de notícias, comentários e opiniões

por qualquer veículo de comunicação”. Especificamente a esse respeito, a Constituição

Federal dispõe:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

1 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2014.
2 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais em espécie. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz
Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2018.
3 SILVA, op. cit.
4 SILVA, op. cit.



Cumpre destacar que o rol das disposições constitucionais elencadas no Art. 220,

§1 que podem mitigar o exercício da liberdade de imprensa são a vedação do anonimato

(inciso IV); direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral

à intimidade, à vida privada, à honra e imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei

estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando

necessário ao exercício profissional (inciso XIV).

Na esteira desses fundamentos, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do

julgamento da ADPF 130 sobre a não recepção da Lei de Imprensa pela Constituição

Federal de 1988 por manifesta incompatibilidade material, tratou profundamente sobre a

liberdade de expressão e de imprensa reforçando que:

“o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou
reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem
quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe
ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode
ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas.”

Após tais considerações, vale analisar a adequação de algumas decisões recentes

proferidas pelo Judiciário que impactaram o exercício da liberdade de expressão e de

informação jornalística.

3. Decisões judiciais de remoção de conteúdo e a liberdade de expressão

Um levantamento do Estadão indicou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE),

desde o início da pré-campanha eleitoral, determinou a remoção de cerca de 334

publicações em redes sociais5. Em alguns casos, as remoções têm gerado manifestações de

órgãos da sociedade civil, especialmente de entidades que congregam jornalistas.

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) manifestou o seu protesto contra a

decisão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE, que determinou a remoção de

uma publicação feita pela Gazeta do Povo. No texto, a Gazeta informava: “Ditadura

apoiada por Lula tira sinal da CNN”, numa referência ao regime vigente na Nicarágua6. Na

visão da ANJ, é possível limitar a liberdade de expressão caso se identifique algum abuso,

mas não se pode censurar a imprensa7.

5https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2022/10/15/tse-remove-das-redes-sociais-334-
postagens-sobre-presidenciaveis.htm
6https://www.gazetadopovo.com.br/republica/associacao-nacional-de-jornais-condena-censura-tse-a-gazeta-
do-povo/
7 Ibid.



Em linha semelhante, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI)

ressaltou o risco de publicações desinformativas, mas também salientou a preocupação

com decisões determinam o que um jornal pode ou não divulgar, afirmando que há outras

medidas, distintas da remoção de conteúdo, que podem ser adotadas pelo Judiciário8.

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) também

manifestou preocupação com decisões recentes que impactaram a veiculação de conteúdos

jornalísticos, afirmando que “as restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem

servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de

expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito”9.

Os Conselhos Seccionais do Rio Grande do Sul, Goiás e de São Paulo da Ordem

dos Advogados do Brasil destacaram em suas redes sociais que “a liberdade de imprensa é

valor inegociável”10 e que “limitar assuntos a serem tratados por veículo de comunicação

durante campanha eleitoral por ordem judicial coloca em risco a liberdade de imprensa”11 .

Além da remoção determinada pelo TSE quanto à matéria publicada pela Gazeta

do Povo, o Tribunal também tem sofrido questionamentos da imprensa pela ordem feita à

Jovem Pan acerca de falas de seus apresentadores sobre Luís Inácio Lula da Silva. Quanto

ao caso, o TSE determinou que a emissora se abstenha de “promover novas inserções e

manifestações referentes à situação jurídica do político, a quem se referiram como

‘descondenado’ e 'ex-presidiário'''12.

Conforme indicado no tópico 2 desta nota, a liberdade de expressão não é um

direito absoluto. Por isso, comporta limitações em casos excepcionais, como previsto no

PIDCP. Ocorre que, nos casos em comento, não somente houve uma limitação como um

esvaziamento da liberdade de expressão, mais especificamente, de imprensa. Isso acontece

porque nas duas hipóteses as controvérsias decorrem mais de questões ideológicas do que

de aspectos atinentes à veracidade das publicações.

No caso noticiado pela Gazeta, realmente houve a derrubada do sinal da “CNN

en Español”13, com a discussão se centrando na existência de um apoio ou não do

candidato petista ao regime nicaraguense. Já no que diz respeito aos termos utilizados pela

Jovem Pan, há que se considerar que existem debates acerca do significado das decisões do

8https://www.abraji.org.br/noticias/abraji-expressa-preocupacao-com-decisoes-do-tse-sobre-retirada-de-
conteudo-mesmo-diante-de-possivel-desinformacao
9 https://www.instagram.com/p/Cj5rLXDMKmn/
10 https://www.instagram.com/p/Cj8mWy9vPne/
11 https://www.instagram.com/p/Cj8NEVwrvkO/
12https://www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato/checagens/e-mentira-que-homem-em-gravacao-da-radio-
jovem-pan-trabalhe-para-a-justica-eleitoral/#
13https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/governo-da-nicaragua-tira-sinal-da-cnn-en-espanol-do-ar/

https://www.instagram.com/p/Cj8mWy9vPne/
https://www.instagram.com/p/Cj8NEVwrvkO/


STF acerca da inocência de Lula, com grupos que defendem sua inocência, pelo fato de não

haver condenação válida, e outros que sustentam que o ex-Presidente apenas não teve os

seus atos definitivamente apreciados.

Diante da existência de visões diferentes, é natural que a imprensa reflita esse

desacordo explicitando uma perspectiva ou outra. No entanto, não cabe ao Judiciário

definir o que será tido como verdade ou não, especialmente quando as controvérsias são

de ordem ideológica.

Além desses casos, a posição do TSE também foi posta em debate após a

determinação do Tribunal de desmonetizar o canal do Brasil Paralelo e de adiar a

divulgação de documentário preparado pela empresa, agendada para 24/1014. A

argumentação da Corte relacionou aspectos atinentes à desinformação e aos impactos

financeiros de atividades de pessoas jurídicas durante o pleito eleitoral.

Nesse caso, as duas medidas propostas não estão previstas no rol anteriormente

elencado do art. 220, § 1º, da Constituição. No caso do documentário, a postergação de

sua divulgação - quando sequer se tem conhecimento do teor da produção - é medida não

prevista em lei e que substitui outras possibilidades contidas na legislação, como a

concessão posterior de direito de resposta.

Conclui-se, portanto, com o entendimento de que se, por um lado, há a

necessidade de lidar com a problemática da desinformação, por outro, é preciso ter

cautela para que a liberdade de expressão não seja violada.

4. Conclusões

Pelo exposto, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE:

a) Manifesta-se em defesa da liberdade de expressão e de imprensa,

ressaltando a necessidade de que os tribunais brasileiros evitem a adoção de

decisões que se confundam com censura;

b) Repudia a crescente interferência do TSE na liberdade de expressão e

imprensa, desprezando os meios restritivos constitucionalmente

estabelecidos, por exemplo, as responsabilidades ulteriores, o direito de

retificação e/ou resposta, evitando a censura prévia.

14 Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE nº 11527: https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-
publica-
unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=tse/2022/10/18/15/59/46/f21fe948e12dea0b8cd952d2
6da852e7652a7ee6a6ef33235102d585751068f5

https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=tse/2022/10/18/15/59/46/f21fe948e12dea0b8cd952d26da852e7652a7ee6a6ef33235102d585751068f5
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=tse/2022/10/18/15/59/46/f21fe948e12dea0b8cd952d26da852e7652a7ee6a6ef33235102d585751068f5
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=tse/2022/10/18/15/59/46/f21fe948e12dea0b8cd952d26da852e7652a7ee6a6ef33235102d585751068f5
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArquivo=text/html&path=tse/2022/10/18/15/59/46/f21fe948e12dea0b8cd952d26da852e7652a7ee6a6ef33235102d585751068f5


c) Informa que seguirá acompanhando os desdobramentos das decisões

judiciais durante o presente pleito eleitoral, e tomará as ações cabíveis para

preservação das liberdades civis fundamentais .

Brasília-DF, 22 de outubro de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE

Dra. Edna V. Zilli

Presidente da ANAJURE



ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos

www.anajure.org.br

“Em Defesa das Liberdades Civis Fundamentais”

O Conselho Diretivo Nacional da Associação Nacional de Juristas

Evangélicos – ANAJURE, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a

presente Nota Pública sobre episódios recentes de restrições à liberdade de expressão em

decisões judiciais.

1. Síntese fática

Nos últimos dias, dentro do contexto do pleito eleitoral de 2022, notícias

sucessivas de decisões judiciais restringindo a publicação de conteúdos têm vindo a público.

Os fundamentos para esses pronunciamentos variam, havendo, em alguns casos, a alegação

de que o conteúdo cuja remoção foi determinada caracteriza “fake news” ou “desordem

informacional”.

De modo especialmente relevante, recente decisão do Supremo Tribunal Federal

em 6 de novembro de 2022 determinou a suspensão da página do Twitter do economista

Marcos Cintra, em face de alegada disseminação de “notícias fraudulentas acerca do

funcionamento das urnas eletrônicas e do processo eleitoral” e ataques às “instituições

democráticas, notadamente o Tribunal Superior Eleitoral, bem como o próprio Estado

democrático”.

Esse contexto fático dá ensejo à presente Nota Pública, onde realizar-se-ão

considerações acerca da compatibilidade de referida decisão com a proteção ao direito

fundamental à liberdade de expressão, uma das liberdades civis objeto da atuação da

ANAJURE.

2. O direito fundamental à liberdade de expressão



O direito à livre expressão constitui-se como um dos principais alicerces do

Estado Democrático de Direito. Sendo uma das mais antigas reivindicações humanas, a

liberdade de expressão é radicada tanto na experiência histórica dos povos como na

própria estrutura do ser humano.

Conforme apresentam Gilmar Mendes e Paulo Gonet Branco1, a partir da obra de

Pablo Salvador Coderch2, a necessidade da garantia da liberdade de expressão pode ser

justificada através de múltiplas perspectivas. Em consonância com sua gênese histórica nas

revoluções liberais, a garantia surge como direito defensivo, viabilizando a crítica aos

governantes, sendo uma ferramenta para o controle político do Estado. Adentrando

reflexões mais profundas acerca do caráter relacional do ser humano, a garantia da

liberdade de expressão surge como ferramenta necessária à efetivação da dignidade

humana, onde, no encontro com o próximo, possibilita-se o florescimento do indivíduo e

da sociedade através da realização da fundamental socialidade do homem.

Essa dimensão social e dialógica, por sua vez, atinge sua concretude política no

regime democrático, conquista recente de nossa nação, onde a livre manifestação do

pensamento é condição sine qua non para seu funcionamento e preservação através da

proteção ao pluralismo de opiniões. Como manifestou o Min. Luís Roberto Barroso, em

sede da Rcl. 22.328/RJ: “A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no

Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos

demais direitos e liberdades”.

A liberdade de expressão é amplamente protegida no âmbito internacional e

nacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe em seu art. 19 que: “todo

homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de,

sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias

por quaisquer meios, independentemente de fronteiras”. De modo semelhante, dispõem o

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos - PIDCP (art. 19) e a Convenção

Americana de Direitos Humanos (art. 13). A Constituição Federal de 1988 fixa que “é livre

a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (art. 5º, inciso IV).

A exemplo dos outros direitos fundamentais, no entanto, a liberdade de

expressão não é absoluta, podendo ser limitada pela lei quando necessário ao respeito dos

direitos e da reputação das demais pessoas, à proteção da segurança nacional, da ordem,

da saúde e da moral pública (art. 19, item 3, do PIDCP e art. 13, item 2, CADH).

1 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gonet. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 234-235.
2 CODERCH, Pablo Salvador. El derecho de la libertad, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.



No âmbito da literatura jurídica, José Afonso da Silva3 explica que a liberdade de

pensamento envolve o contato do indivíduo com os seus semelhantes, de forma que, nesse

diálogo, exteriorize as suas concepções intelectuais. Sarlet4 desenvolve a ideia de que

protegê-la significa defender, também, a dignidade da pessoa humana, sobretudo no que se

refere à autonomia do indivíduo, bem como a própria democracia, visto que a liberdade de

expressão é uma condição imprescindível para a existência do pluralismo político.

Um dos desdobramentos da proteção a esse direito é que “não se pode impor a

ninguém uma conduta ou obrigação que conflite com sua crença religiosa ou com sua

convicção filosófica ou política”5. Outra decorrência da liberdade de expressão é a tutela

da comunicação. Segundo Silva6, as formas de comunicação possuem os seguintes

princípios como norte:

(a) observado o disposto na Constituição, não sofrerão qualquer restrição
que seja o processo ou veículo por que se exprimam; (b) nenhuma lei
conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de
informação jornalística; (c) é vedada toda e qualquer forma de censura de
natureza política, ideológica e artística; (d) a publicação de veículo
impresso de comunicação independe de licença de autoridade; (...)

Nesse sentido, é possível falar também de uma “liberdade de informação

jornalística”, que “alcança qualquer forma de difusão de notícias, comentários e opiniões

por qualquer veículo de comunicação”. Especificamente a esse respeito, a Constituição

Federal dispõe:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

Cumpre destacar que o rol das disposições constitucionais elencadas no Art. 220,

§1 que podem mitigar o exercício da liberdade de imprensa são a vedação do anonimato

(inciso IV); direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral

à intimidade, à vida privada, à honra e imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei

3 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2014.
4 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais em espécie. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz
Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2018.
5 SILVA, op. cit.
6 SILVA, op. cit.



estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando

necessário ao exercício profissional (inciso XIV).

Na esteira desses fundamentos, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do

julgamento da ADPF 130 sobre a não recepção da Lei de Imprensa pela Constituição

Federal de 1988 por manifesta incompatibilidade material, tratou profundamente sobre a

liberdade de expressão e de imprensa reforçando que:

“o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou
reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem
quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe
ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode
ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas.”

Tais considerações se tornam especialmente relevantes em face da recente

decisão do Min. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o

bloqueio dos canais virtuais do economista Marcos Cintra em face do conteúdo político de

uma de suas publicações, colocando em questão a garantia constitucional à livre

manifestação do pensamento.

3. Acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou o

bloqueio dos perfis do economista Marcos Cintra

Em 5 de novembro de 2022, através de publicação em suas redes sociais7, o Dr.

Marcos Cintra, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas e ex-candidato à vice-

presidência da República, teceu comentários acerca dos recentes questionamentos ao

funcionamento e fiscalização das urnas eleitorais.

Nessa ocasião, o economista apontou alegada incongruência em resultados em

sessões eleitorais, destacando a existência de urnas cuja totalidade dos votos teria se

destinado a somente um dos candidatos do pleito. Com base nas informações alegadas,

Marcos Cintra cogita a adoção do voto impresso como possível solução para a

desconfiança contra as urnas eletrônicas e conclama a apuração dos fatos pelo TSE, sob

risco de acusação de cumplicidade com eventuais falhas caso se omita à averiguação:

“E as urnas, TSE? Tenho razões para não concordar com Bolsonaro…
falta de preparo e de cultura, baixa capacidade de liderança, e
comportamento inadequado para presidir um país como o Brasil. Mas as
dúvidas que ele levanta sobre as urnas merecem respostas. Verifiquei os
dados do TSE e não vejo explicação para o JB ter zero votos em centenas

7 https://www.poder360.com.br/justica/moraes-manda-pf-ouvir-cintra-e-proibe-publicacoes-contra-urna/



de urnas. Ex. Roraima, e em São Paulo, como em Franca, Osasco e
Guarulhos.
Quilombolas e indígenas não explicam esses resultados, sob pena de
admitir que comunidades foram manipuladas. Há outras centenas, senão
milhares de urnas com votações igualmente improváveis. Curiosamente
não há uma única urna em todo o país onde o Bolsonaro tenha tido 100%
dos votos. E se há suspeita em uma única urna, elas recaem sobre todo o
sistema.
Acredito na legitimidade das instituições. Não admito que o TSE seja
cúmplice, no caso de descobrirem algum bug no sistema. Mas sim, se
tornará cúmplice se não se debruçar sobre esses fatos e esclarecer tudo.
Independentemente de qualquer outra consideração ou preferência
política, a preservação das instituições democráticas exige respostas
convincentes. Caso contrário estarei sendo forçado a reconhecer a
validade dos pleitos por voto em papel.
Tivéssemos registros em papel, sem prejuízo das vantagens da
digitalização dos votos, estes casos aparentemente inexplicáveis poderiam
ser rapidamente descartados, evitando as dúvidas sobre a integridade do
sistema que estão se avolumando. São dúvidas legítimas.
Qualquer cidadão, como eu, tem o dever de exigir esclarecimentos das
autoridades competentes para preservar a democracia e a legitimidade de
nossas instituições. Quero ardentemente acreditar que haja explicação
convincente.”

No âmbito do Inquérito 4.874, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi

apreciada a publicação feita pelo Sr. Marcos Cintra. No entendimento do Relator, a fala do

economista representou um ataque ao STF e ao TSE, além de constituir a propagação de

notícias fraudulentas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas e do processo eleitoral.

Como consequência, foi determinado o bloqueio da página de Marcos Cintra no

Twitter. Na fundamentação, o Ministro indicou que Cintra, em sua fala, utilizaria “as redes

sociais para atacar as instituições democráticas, notadamente o Tribunal Superior Eleitoral,

bem como o próprio Estado democrático de Direito, o que pode configurar, em análise

preliminar, crimes eleitorais”, o que permitiria a adoção de medidas que restrinjam a

divulgação de conteúdo falso. Contudo, observa-se que não foram indicados os tipos

penais e as respectivas condutas nas quais incorreria o economista.

De forma bastante sintética, a decisão proferida decide pela remoção do conteúdo.

No entanto, ao fazê-lo, deixa de observar alguns elementos necessários em casos de

restrição aos direitos fundamentais, no caso, a liberdade de expressão.

Primeiramente, vale expor que a limitação de direitos fundamentais deve ser

excepcional. Também deve ser específica, de modo que não se viole a proporcionalidade

ao restringir um direito a partir de medida mais gravosa do que o necessário. É importante,



ainda, que a limitação imposta tenha um lapso temporal determinado, a fim de que não se

perpetue indefinidamente.

A decisão proferida, contudo, deixa de observar tais requisitos. Em termos

extremamente breves, ela falha em fornecer fundamentos suficientes para justificar a

restrição à liberdade de expressão, medida que deveria ser marcada pela excepcionalidade.

Ademais, determina o bloqueio sem sequer considerar outras opções de menor gravidade,

o que gera problemas em termos de proporcionalidade, contrariando os precedentes

estabelecidos sobre o tema, como o decidido na Rcl. nº 22.328/RJ. Ainda, deixa de

estabelecer período durante o qual o perfil estaria suspenso, o que pode gerar uma

restrição contínua da liberdade de expressão.

Nota-se, portanto, que a decisão carece de contornos bem definidos, trazendo a

preocupação de que restrições aos direitos fundamentais sejam instituídas de modo

arbitrário, com grande similitude à prática de censura prévia, vedada pela ordem jurídica

democrática vigente no país. Como ensina o próprio Min. Alexandre de Moraes8:

“A liberdade de expressão e de manifestação de pensamento não pode
sofrer nenhum tipo de limitação prévia, no tocante a censura de natureza
política, ideológica e artística. (...) A censura prévia significa o controle, o
exame, a necessidade de permissão a que se submete, previamente e com
caráter vinculativo, qualquer texto ou programa que pretende ser exibido
ao público em geral. O caráter preventivo e vinculante é o traço marcante
da censura prévia, sendo a restrição à livre manifestação de pensamento
sua finalidade antidemocrática, pois, como salientado pelo Ministro Celso
de Mello, ‘a liberdade de expressão é condição inerente e indispensável à
caracterização e preservação das sociedades livres e organizadas sob a
égide dos princípios estruturadores do regime democrático’”.

Decerto é necessária a atuação do poder público na contenção de abusos

ocasionados pela disseminação de fake news, sendo possível questionar informações

inverídicas existentes na manifestação de Cintra em suas redes sociais. Contudo, tal ação

jurisdicional não deve ser ocasião para restrições arbitrárias a seu exercício, ou mesmo o

tolhimento de espaços públicos de diálogo e manifestação sem prévia averiguação ou

contraditório. Assim, em cumprimento aos seus objetivos institucionais, manifesta-se a

ANAJURE contra tais violações aos direitos e garantias fundamentais.

4. Conclusões

Pelo exposto, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE:

8 DE MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 33. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2017, p. 56-57.



a) Manifesta-se em defesa da liberdade de expressão, ressaltando a necessidade

de que os tribunais brasileiros evitem a adoção de decisões que se

confundam com censura;

b) Repudia a recente decisão que determinou o bloqueio dos perfis em mídias

sociais do economista Marcos Cintra, visto que referida medida ultrapassa

os meios restritivos constitucionalmente estabelecidos, caracterizando a

censura prévia.

c) Informa que seguirá acompanhando os desdobramentos das decisões

judiciais durante o presente pleito eleitoral, e tomará as ações cabíveis para

preservação das liberdades civis fundamentais .

Brasília-DF, 7 de novembro de 2022.

Assessoria Jurídica da ANAJURE

Dra. Edna V. Zilli

Presidente da ANAJURE
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O Conselho Diretivo Nacional da Associação Nacional de Juristas

Evangélicos – ANAJURE –, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a

presente Nota Pública sobre a fala do presidente recém eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da

Silva, acerca das igrejas evangélicas e da vacinação contra a Covid-19.

Na última quinta-feira (24), Lula esteve em reunião com representantes da saúde e

tratou da necessidade de estimular a vacinação para os brasileiros1. Na ocasião,

considerando a resistência parcela da população à campanha vacinal, Lula sustentou a

necessidade de convencimento do povo acerca da eficácia da vacina, afirmando que, para

tanto, adotará medidas junto a lideranças evangélicas. Em suas palavras:

“A gente não pode, de forma precipitada, achar que a gente
anunciar vacina, o povo vai tomar. Não. O povo tem que ser
convencido outra vez da eficácia da vacina, e nós vamos ter agora
que pegar muita gente que combateu a vacina, que vai ter que pedir
desculpa. Eu, pelo menos, pretendo procurar várias igrejas
evangélicas e discutir com o chefe deles o seguinte: ‘Qual é o
comportamento de vocês nessa questão da vacina?’ Ou nós vamos
responsabilizar vocês pelas mortes das pessoas.”

Nesse contexto de discussão, durante o período da pandemia do coronavírus,

uma série de debates a respeito das vacinas para o combate à Covid-19 povoou o cenário

público no Brasil e exterior. Enquanto muitos viram no imunizante uma via para um

retorno gradual à nova normalidade, outros grupos manifestaram resistência à vacinação,

seja por questionamentos à sua segurança e eficácia, ou oposição à sua compulsoriedade.

Cabe ressaltar que, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal,

compete ao poder público a promoção de políticas de saúde que visem à prevenção de

1https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/11/lula-diz-que-os-100-dias-serao-pautados-na-
recuperacao-do-programa-de-vacinacao.shtml



doenças e redução de riscos epidemiológicos, como, por exemplo, as campanhas de

vacinação, devendo o Estado resguardar o direito individual à objeção de consciência (art.

5º, VIII, CRFB/88).

Porém, a menção genérica às igrejas evangélicas traz alguns problemas, entre eles

o de se atribuir a resistência à vacina a uma categoria social específica, como os evangélicos,

pois isso acaba estigmatizando um grupo como sendo o responsável pelas mortes durante

a pandemia. Tal discurso, inclusive, ignora a pluralidade de perspectivas e posicionamentos

existente em meio aos religiosos dessa vertente e na sociedade em geral acerca da

imunização.

Além disso, a ANAJURE acredita e defende que o diálogo entre o poder público e

entidades religiosas pode se dar em melhores termos, se realizado sob a noção

constitucional da colaboração de interesse público. Nesse sentido, se, por um lado, a

laicidade prevista no texto constitucional, no art. 19, inciso I, traz a vedação aos entes

federativos de estabelecimento, subvenção e formação de alianças com organizações

religiosas e, de outro lado, proíbe o embaraço ao seu funcionamento, sendo ressalvada,

todavia, a colaboração de interesse público.

Considerando tal contexto, vale mencionar que, durante o processo de

imunização dos brasileiros na pandemia, a colaboração entre o poder público e

organizações religiosas viabilizou, por exemplo, a utilização de templos religiosos como

espaço para aplicação da vacina2. Em alguns casos, inclusive, além da concessão do

espaço, foram fornecidas refeições aos profissionais de saúde responsáveis pela

imunização3.

Portanto, o que se nota é uma colaboração de interesse público já instalada, de

forma que um discurso, em tom de ameaça e voltado genericamente às igrejas evangélicas,

não somente estigmatiza um grupo, como também ignora contribuições sociais dos

evangélicos, demonstrando desconhecimento sobre a complexidade da pluralidade do

segmento.

Ademais, quando se fala sobre o convencimento da população acerca da temática

das vacinas, há indicativos de que o fornecimento de informações é mais eficaz:

2 Igreja Cristã Maranata disponibiliza espaço em Maanaim no Município de Vitória, ES, para aplicação de
vacinas, Disponível em: http://www.radiomaanaim.com.br/post/9625/igreja-crista-maranata-disponibiliza-
espaco-em-maanaim-no-municipio-de-vitoria-es-para-aplicacao-de-vacinas. Acesso em: 25 nov. 2022.
#VACINACAMPINA: Igreja Sede é ponto de vacinação contra o Covid-19. Disponível em:
https://verbodavida.org.br/noticias/igreja-sede-tem-funcionado-como-ponto-de-vacinacao-do-covid-19. Acesso
em: 25 nov. 2022.
3 Universal cede templos para vacinação contra Covid-19. Disponível em:
https://noticias.r7.com/brasil/universal-cede-templos-para-vacinacao-contra-covid-19-29062022. Acesso em:
25 nov. 2022.



Pesquisas sobre como melhorar as taxas entre pais hesitantes
sugerem que conversas com um profissional de saúde de confiança
da família são benéficas. Adicionalmente, questões práticas como
assegurar que as vacinas e os cuidados de saúde sejam de fácil
acesso é essencial. Muitas famílias que não aderem à vacinação não
possuem aversão a elas, mas, simplesmente, têm dificuldade de
conseguir consultas ou não são lembradas quando seus filhos devem
ser vacinados4.

Tal perspectiva, que aposta num consentimento informado, colide com discursos

excludentes que, próximos da ameaça, terminam por se mostrar contraproducentes.

Assim, pelo exposto, a ANAJURE manifesta o seu repúdio à fala do presidente

eleito Lula, que, ao generalizar o segmento evangélico, desconsidera os múltiplos exemplos

de colaboração de interesse público ocorridos na pandemia e na sociedade brasileira,

afastando-se da via adequada para os debates acerca da vacinação com as entidades

religiosas e o público em geral, qual seja, o do consentimento informado.

Brasília, DF. 25 de novembro de 2022

Edna V. Zilli

Presidente da ANAJURE

4 Should Vaccionation be mandatory? Jul. 2017. Disponível em: https://www.meningitis.org/blogs/should-
vaccination-be-mandatory. Acesso em 11 dez. 2020.
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O Conselho Diretivo Nacional da Associação Nacional de Juristas

Evangélicos – ANAJURE –, no uso das suas atribuições, emite à sociedade brasileira a

presente Nota Pública sobre a votação do PL n. 478/2007.

I - Síntese fática

O Projeto de Lei n. 478/2007, conhecido como Estatuto do Nascituro, tramita na

Câmara dos Deputados desde 2007, quando foi proposto, à época, pelos deputados Luiz

Bassuma (PT/BA) e Miguel Martini (PHS/MG).

Em seu texto original1, a proposta elencava uma série de direitos ao nascituro,

atribuindo-lhe personalidade jurídica ao haver nascimento com vida e reconhecendo a sua

natureza humana desde a concepção. Além disso, criminalizava algumas condutas, como a

apologia ao aborto e a indução de mulher grávida à realização da prática. Também vedava

ao Estado e aos particulares o cometimento de qualquer dano ao nascituro como

decorrência de ato delituoso efetuado por um dos genitores.

Atualmente, o projeto se encontra na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

e foi incluído em pauta para votação nesta quarta2. Na referida Comissão, o PL recebeu um

parecer de autoria do Deputado Emanuel Pinheiro Neto. Em sua análise3, o parlamentar se

posicionou favoravelmente à aprovação da proposta, afirmando:

1

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=443584&filename=PL%20478/2
007
2 https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2022/12/o-que-e-o-estatuto-do-nascituro-e-
como-o-projeto-pode-anular-direito-ao-aborto-legal-no-brasil-clblabvp30086017vcmezfhcg.html
3 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2218972&filename=Tramitacao-
PL%20478/2007



É muito claro que, desde a concepção, nasce para a Constituição Federal
um titular de direitos fundamentais, sendo a vida o primeiro marco e o
pressuposto para o exercício de qualquer outro direito. Por sua vez, se as
convenções internacionais determinam que, é obrigação do Estado a
proteção desde a concepção, soa completamente ilógico permitir o
aborto do feto, já que não terá o Estado como proteger quem está morto.

Ao final do relatório, o deputado apresentou um substitutivo contemplando

algumas mudanças no texto como decorrência da adoção de dispositivos presentes em PLs

apensados à proposta. Pinheiro Neto ainda pontuou que dispositivos relativos à matéria

penal não constaram no texto do substitutivo, pois, no seu entendimento, tais pontos não

devem fazer parte do Estatuto do Nascituro, demandando legislação específica que altere o

Código Penal.

Diante disso, o substitutivo elaborado contém disposições que conceituam o

nascituro e que lhe atribuem direitos, especialmente o reconhecimento de sua natureza

humana e personalidade jurídica desde a concepção. O texto também faz referência à

proteção do nascituro concebido em ato de violência sexual, concedendo-lhes os mesmos

direitos dos nascituros em geral.

Feito tal relato, pontuam-se algumas considerações jurídicas a seguir.

II - Proteção do ordenamento jurídico ao nascituro

A Constituição Federal de 1988 anuncia, no caput do art. 5º, que “todos são iguais

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida (...)”. A disposição está

em consonância com um dos fundamentos da República: a dignidade da pessoa humana (art.

1º, III, CRFB).

Na doutrina jurídica, há o reconhecimento do princípio da universalidade, acolhido

no direito constitucional brasileiro4, do qual se decorre a concepção de que todas as

pessoas, pelo fato de serem pessoas, são titulares de direitos e deveres fundamentais, à luz

dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. A atribuição de direitos a

todos, sem distinção, acaba compreendendo, também, o embrião humano e nascituro.

Sobre isso, algumas considerações de Ingo Sarlet:

No caso de embriões (e fetos) em fase gestacional, com vida uterina,
nítida é a titularidade de direitos fundamentais, especialmente no que
concerne à proteção da conservação de suas vidas, e onde já se pode,

4 SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2009, p. 209.



inclusive, reconhecer como imanentes os direitos da personalidade5.

O fato de o nascituro não deter, ainda, o desenvolvimento completo não lhe retira

a condição de titular de direitos fundamentais. Afinal, a dignidade de uma pessoa não muda

conforme as mudanças biológicas. Assim, quando se considera que a ciência genética e

biológica já assentou que desde o zigoto formado na fecundação se erige um novo ser

humano, com todas as características genéticas já desenvolvidas e individualizadas,

autônomas ao corpo da gestante6, há que se entender que o nascituro também é sujeito de

direitos, pois também é um ser humano.

O Pacto de São José da Costa Rica (ou Convenção Americana de Direitos

Humanos) não possui outra dicção, senão que:

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve
ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.
Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente (art. 4º).

O embrião, portanto, atende aos critérios determinados pela biologia: trata-se de

um organismo vivo e indubitavelmente da espécie humana. No entanto, atende, ainda, a um

critério antropológico: é um indivíduo cuja capacidade de autodesenvolvimento para a vida

racional e consciente futura é inerente à sua própria condição corporal embrionária.

Todo o ordenamento infraconstitucional brasileiro está assente na ideia de que o

nascituro é titular ou destinatário de direitos fundamentais. Basta que se pense, por

exemplo, que, embora o Código Civil condicione a personalidade jurídica ao nascimento

com vida, ele é construído sobre um sistema protetivo ao nascituro, tutelando os seus

direitos (art. 2°, do CC/02), tornando-o apto a receber doações (art. 543, do CC/.02) e

admitindo sua instituição como herdeiro testamentário (art. 1.798, do CC/02).

Da mesma forma, o Código de Processo Civil impõe entraves ao exercício de

certos direitos quando a situação envolve a existência de um nascituro (exemplos, arts. 650

e 733); o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a gestante seja tratada de

modo especial, visando o pleno desenvolvimento do feto (art. 7º), assim como a lei dos

alimentos gravídicos busca proteger a gestante e a criança gestada (lei 11.804/08), a fim de

que esta última possa se desenvolver plenamente. Inclusive a própria inviolabilidade da vida

do nascituro é reconhecida, em virtude da existência da proibição ao aborto.

5 Ibid.
6 CRUZ-COKE, Ricardo. Fundamentos genéticos del comienzo de la vida humana. Rev. chi. pediatr.,
Santiago, Abril 1980, vol. 51, n. 2, p. 121-124. Disponível em:
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v51n2/art06.pdf. Acesso em 19 jun 2018.



Por esse quadro, ainda que não possua personalidade jurídica – no entendimento

legal adotado da teoria natalista – o nascituro detém dignidade humana e é titular de

direitos fundamentais, pois do contrário não haveria as normas acima mencionadas e tantas

outras no mesmo sentido.

Desse modo, nota-se que a proposta contida no Estatuto do Nascituro segue a

linha não somente da legislação brasileira, mas também da proteção contida em normas do

direito internacional, ao reforçar a proteção aos direitos de personalidade do nascituro.

Especificamente quanto ao ordenamento jurídico brasileiro, importa destacar a

ressalva feita pelo relator da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em

suas considerações, o Deputado Emanuel Pinheiro Neto salientou que o Estatuto do

Nascituro não se propõe a modificar a legislação penal. Dessa forma, o projeto não altera o

panorama existente no que diz respeito às excludentes de ilicitude relativas ao aborto.

Nos termos do Código Penal, não se pune o aborto praticado por médico quando

não há outro meio de salvar a vida da gestante nem quando a gravidez resulta de estupro e

há consentimento da gestante ou de seu representante legal (art. 128, CP). Também não é

punível a hipótese de aborto de feto anencéfalo, conforme entendimento do STF no

julgamento da ADPF 54. Desse modo, considerando que o PL 478/2007 não promove

mudanças na norma penal, tais casos de excludente de ilicitude continuam vigentes.

Pelo exposto, o projeto acerta ao trazer dispositivos que reforçam a garantia

constitucional dos direitos de personalidade do nascituro, com especial destaque à

proteção ao direito fundamental à vida.

III - Conclusão

Assim, pelo exposto, a ANAJURE (1) manifesta o seu apoio ao Projeto de Lei n.

478/2007, recomendando a sua aprovação pela Comissão de Defesa dos Direitos da

Mulher; e (2) comunica o encaminhamento da presente Nota aos membros da referida

Comissão.

Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022

Dra. Edna V. Zilli

Presidente da ANAJURE



 

 

 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA ANAJURE EM 2022 

Em fevereiro de 2022, a ANAJURE encaminhou um relatório com informações e 

pedidos de providências à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) sobre uma 

invasão a um templo religioso em Curitiba, Brasil. O fato aconteceu durante uma 

manifestação política nas proximidades da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Em virtude do 

barulho gerado pelo protesto, o ministro religioso interrompeu a cerimônia que estava sendo 

celebrada. Em seguida, manifestantes adentraram o templo e passaram a proferir palavras de 

ordem, acuando os fiéis presentes. A ANAJURE solicitou que a CIDH investigasse o 

ocorrido, publicasse um informe com diretrizes sobre o exercício do direito de reunião e 

requeresse ao Estado Brasileiro a adoção de medidas para preservação da liberdade religiosa. 

Em agosto de 2022, a ANAJURE aproveitou a realização do 150º Período Ordinário 

de Sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil para enviar uma carta com 

a apresentação do trabalho da entidade junto à Organização dos Estados Americanos - OEA.  

A ANAJURE também atuou junto à Corte Interamericana na qualidade de amicus 

curiae no Caso Sandra Pavez (n. 12.997)
1
, que envolve discussão sobre professora de 

catolicismo transferida para outra função após assumir relacionamento homossexual. Além de 

enviar contribuição escrita com argumentos referentes ao caso, a entidade acompanhou as 

sessões de julgamento da demanda. No Chile, os professores de ensino religioso são 

habilitados à função apenas se possuírem certificado de idoneidade, concedido pela 

autoridade religiosa correspondente. A senhora Pavez, no entanto, teve o seu certificado 

revogado pelo Vicariato para Educação do Bispado de San Bernardo após assumir 

relacionamento homossexual, algo incompatível com a doutrina e costumes católicos, o que 

resultou na sua transferência para função diversa. Irresignada, a professora pleiteou na justiça 

chilena a reintegração ao cargo de professora de catolicismo, não obtendo sucesso, no entanto. 

                                                 
1
 https://anajure.org.br/anajure-peticiona-a-corte-interamericana-de-direitos-humanos-ingresso-como-amicus-

curiae-em-caso-chileno-sobre-ensino-religioso/  

https://anajure.org.br/anajure-peticiona-a-corte-interamericana-de-direitos-humanos-ingresso-como-amicus-curiae-em-caso-chileno-sobre-ensino-religioso/
https://anajure.org.br/anajure-peticiona-a-corte-interamericana-de-direitos-humanos-ingresso-como-amicus-curiae-em-caso-chileno-sobre-ensino-religioso/
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Em razão disso, acionou a Comissão Interamericana, que admitiu o caso e fez o 

encaminhamento à Corte Interamericana. Em fevereiro de 2022
2
, a Corte Interamericana 

divulgou a sentença do caso, determinando que o Estado chileno reconhecesse a sua 

responsabilidade internacional pelo caso, além de estabelecer medidas como o pagamento de 

indenização por danos morais e materiais à docente e a criação de um plano de capacitação 

permanente para as pessoas responsáveis pela avaliação da idoneidade dos professores. 

Em 2022, a ANAJURE também esteve presente 

na 52ª Assembleia Geral da OEA, realizada em Lima, 

no Peru, no período de 05 a 07 de outubro. A 

Associação foi representada por sua presidente, Dra. 

Edna V. Zilli. Na ocasião, a entidade teve a 

oportunidade de participar de momentos de debates com 

outras organizações da sociedade civil, além de 

acompanhar discussões sobre resoluções a serem 

adotadas pela OEA, eleição de integrantes de órgãos da 

entidade, dentre outros momentos.  

 

Em abril de 2022, a ANAJURE encaminhou um compilado de informações em 

resposta à “Convocatoria sobre el combate a la intolerancia contra las personas por motivos 

de religión o creencias”, realizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos. No documento, foram apresentados: um panorama geral da intolerância 

religiosa no mundo, casos ilustrativos de intolerância religiosa na América Latina, exemplos 

de iniciativas estatais voltadas à proteção da liberdade religiosa e medidas destinadas à 

promoção da tolerância religiosa.  

Em julho de 2022, a ANAJURE remeteu informações ao Relator Especial da ONU 

sobre Liberdade de Religião ou Crenças em resposta à “Convocatória sobre os povos 

                                                 
2
 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_449_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_449_esp.pdf


 

 

 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA ANAJURE EM 2022 

indígenas e o direito à liberdade de religião ou de crenças”. Na ocasião, a entidade apresentou 

um levantamento de dados sobre as violações à liberdade religiosa dos povos indígenas nas 

Américas, apresentando casos identificados por organizações da sociedade civil e outros que 

foram encaminhados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2021.  

Ao longo do ano, a ANAJURE também acompanhou as sessões realizadas pelo 

Comitê da ONU sobre Organizações Não Governamentais, monitorando o trâmite de seu 

procedimento para obtenção do status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social da 

ONU. A Associação recebeu novas perguntas sobre o seu trabalho e encaminhou as respostas 

requeridas pelos representantes diplomáticos. Assim, aguarda as sessões futuras a fim de obter 

o status consultivo pleiteado. 
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Observa-se, em escala global e, particularmente, no contexto brasileiro, uma tentativa 

crescente de implantação de uma agenda intelectual, social, cultural, política e jurídica de 

natureza anticristã e autoritária – e por assim ser, contra toda ideia de Estado Democrático de 

Direito. Vê-se isto, principalmente, no que diz respeito a temas como liberdade religiosa, 

liberdade de expressão, objeção de consciência, ampla defesa da vida e da família, entre 

outros ligados às chamadas Liberdades Civis Fundamentais.  

Este processo é fomentado, primeiramente, no debate acadêmico, depois reproduzido 

no meio cultural em geral, a fim de que “se prepare o coração do homem médio”; ganha 

escalabilidade por meio do uso das mídias sociais e caráter oficial por meio de instituições 

republicanas respeitáveis, para, então, ser definitivamente institucionalizada através dos 

poderes do Estado, isto é, Legislativo, Executivo e Judiciário.  

Ao galgar este espaço de destaque, uma tese – que, outrora, foi uma simples ideia e, 

muitas vezes, nasceu apenas para sanar as necessidades de grupos políticos específicos – 

passa a ser tida por um fundamento civilizacional inamovível, ainda que negue os eventos 

históricos e a lógica natural mais comezinha. 

Destarte, a fim de nos anteciparmos a tal linha de ação, interrompermos esse processo 

cíclico e prepararmos, antecipadamente, as organizações cristãs e instituições confessionais 

para os enfrentamentos sociais, culturais, políticos e jurídicos concernentes, o Conselho 

Diretivo Nacional da ANAJURE idealizou o Projeto Soph’iym.  

Ele compreende a investigação, coleta, análise, compartilhamento e tomada de 

decisão a partir de informações obtidas junto aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
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além da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e Partidos Políticos, assim como 

dos movimentos sociais caracterizados de “anticristãos” e mídia e imprensa. Seguem áreas: 

 

O Projeto Soph’iym é realizado pela ANAJURE desde 2015, sendo uma das 

atividades mais estratégicas da associação, pois auxilia as organizações cristãs e instituições 

confessionais. Além disso, materializa os objetivos institucionais da ANAJURE, que foi 

criada com a missão primordial de defesa das Liberdades Civis Fundamentais e promoção dos 

deveres e Direitos Humanos Fundamentais, todos esses corolários do Cristianismo e do seu 

consectário histórico, o Estado Democrático de Direito. 

 

 

 

ÁREAS DE MONITORAMENTO 

Poder Legislativo Poder Executivo Poder Judiciário 

Ministério Público Movimentos Sociais Anticristãos Partidos Políticos 

Mídias e Imprensa 
Ordem dos Advogados           

do Brasil 

Movimentos 

Internacionais 
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Data: a definir 

Local: São Paulo/SP 

Data: 17 a 20 

Local: Kathmandu, Nepal. 

Data: 10 

Local: a definir 

Data: 16 a 21 

Local: FADMINAS, Lavras, MG 

Data: 9 a 11 

Local: definição em breve 




