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Proíbe  o  vilipêndio  de  dogmas  e  crenças
relativas à religião cristã, sob forma de sátira,
ridicularização  e  menosprezo,  no  âmbito  do
Estado de Mato Grosso.

Art. 1º - Fica proibida a utilização da religião cristã de forma a satirizar, ridicularizar e/ou toda e qualquer outa
forma de menosprezar ou vilipendiar seus dogmas e crenças, em manifestações sociais, culturais e/ou de
gênero, realizadas do âmbito do Estado de Mato Grosso.

Paragrafo único – Entende-se como ofensa à religião cristã a utilização de todo ou qualquer objeto vinculado
a religião ou crença de forma desrespeitosa ao dogma desta.

Art. 2º - Comete mau uso dos recursos, a entidade que utilizar verbas públicas para contratação ou
financiamento de eventos, desfiles carnavalescos, espetáculos, passeatas e marchas que pratiquem a
intolerância religiosa.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, no que couber, quando necessário.

Art. 4º - esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei objetiva coibir o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob forma
de sátira, ridicularização e menosprezo no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Em que pese a liberdade de expressão ser um tema de suma importância e que deve ser defendido com
austeridade para o bem de toda a sociedade, isso deve ser feito de forma que não haja desrespeito, ofensa
ou discriminação. Por certo, ridicularizar ou menosprezar a fé das pessoas, ultrapassa de longe o direito e a
liberdade de expressão.

Exemplo negativo foi o desfile da escola de samba Gaviões da Fiel, em São Paulo, que blasfemou, simulou
uma luta entre satanás e Jesus Cristo, a Marcha das Vadias, organizada por militantes feministas, e outras
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exposições polêmicas em que artistas usam imagens sacras para criticar dogmas de forma absolutamente
desrespeitosa.

A proposta em tela busca assegurar o tratamento igualitário a todos os seres humanos, independente de
suas crenças, que preconiza a Constituição Federal. Não há a intenção de cercear o direito à liberdade de
expressão garantida pela Constituição Federal de 1988, mas materializar a ideia de valores sagrados, posto
que, a liberdade de expressão, não é um direito absoluto e deve levar em conta que existe uma fronteira, que
ao ser ultrapassada pode vir a ferir outros direitos consagrados. Imperioso salientar que, a liberdade religiosa
está protegida e mais do que isto, está revestida de valores sagrados e não deve, de forma alguma, ser
desrespeitada.

A ideia ora apresentada propõe uma discussão ampla, mas claro, sem qualquer tipo de censura, razão pela
qual, pede o apoio dos nobres pares deste parlamento, para a aprovação da matéria. Todo trabalho artístico
e cultural deve ser revestido de respeito e amor.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Maio de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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