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PARECER 

 

PROJETO DE LEI DE N.º 003/2021. 

ESTABELECE COMO ESSENCIAIS AS 

ATIVIDADES QUE ESPECIFICA, 

REALIZADAS EM IGREJAS, 

COMUNIDADES MISSIONÁRIAS E 

TEMPLOS RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO 

DE JOÃO PESSOA. 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei Complementar de n°. 003/2021, de autoria do Vereador 

Carlão, a qual “Estabelece como essenciais as atividades que especifica, realizadas em igrejas, 

comunidades missionárias e templos religiosos do Município de João Pessoa. 

Os autos vieram com o projeto de lei, lido em plenário em 23/02/2021, acompanhado 

de justificativa e com encaminhamento à Comissão de Constituição. 

 

É o relatório. 

  

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Analisando-se a redação e a justificativa do projeto, observa-se que a propositura não 

padece de vícios, revelando sua constitucionalidade.  

Inicialmente, observa-se que o projeto está de acordo com o artigo 30, I, da 

Constituição Federal e artigo 5, I, da lei orgânica de João Pessoa, que trata da competência 

legislativa dos Municípios: 

“Artigo 5º - Ao Município compete prover a tudo quanto 

diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem - estar de 

sua população, cabendo-lhe privadamente, dentre outras, 

as seguintes atribuições:  
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I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

Segundo Dirley da cunha Júnior, entende- se, por interesse local “não aquele interesse 

exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 

imediato”.   

Em análise direta da constitucionalidade do projeto, o mesmo assegura a continuidade 

da realização de missas, cultos presenciais e similares, e também a continuidade de trabalhos 

sociais que envolvam o recebimento e a entrega de doações de alimentos, agasalhos ou similares, 

serviço que se tornou ainda mais essencial em virtude do tempo pandêmico em que vivemos.  

A vida do ser humano é corpo e alma, logo a saúde do corpo (tratamento e profilaxia 

do COVID) e da alma (psicologia, meditação e religião) estão garantidos pelas normas trazidas 

pelo presente projeto. 

No âmbito da Constituição Federal, em seu artigo 5, VI, assegura aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no País o direito à liberdade de consciência de crença, como também ao 

livre exercício de cultos religiosos. Vejamos: 

 

“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;” 

(Grifo nosso) 

 

Nesse sentido, entendemos que o Projeto de Lei Ordinária não vem para interferir na 

administração realizada pelo Poder Executivo Municipal, como também não invade a 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
Casa Napoleão Laureano 

Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa 
 

competência privativa do Prefeito (art. 30 LOMJP) derivada do princípio da separação dos 

poderes.  

 

Em suma, verifica-se a constitucionalidade do projeto de lei. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

PELO EXPOSTO, opina-se pelo PARECER FAVORÁVEL A 

CONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei de nº. 003/2021, conforme parecer. 

 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

João Pessoa, 02 de março de 2021. 

  

 

THIAGO LUCENA  
Vereador – PRTB 
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Parecer da Comissão 

 

A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa, opinou pelo 

PARECER FAVORÁVEL A CONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei de nº 

003/2021, em conformidade com o parecer do relator. 

 

Salas das Comissões. 02 de março de 2021. 
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