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 Neste breve artigo vamos discutir a influência que as organizações 

religiosas podem realizar, de forma legítima, no espaço político. Ao final 

apresentamos um Projeto de Lei que consideramos importante para clarificar e 

direcionar a interpretação do quadro normativo constitucional. 

 É claro que essa discussão não é nova. E também não queremos, com 

este texto, interferir na liberdade que as igrejas possuem de decidir o modo pelo 

qual atuam – ou não – nessa esfera, mas apenas considerar as imposições da 

liberdade religiosa. 

Mas, conforme já escrevemos no artigo Entre laicidade e laicismo: por 

uma interpretação constitucional da relação entre o Estado e a Religião, 

publicado na obra Direito e Cristianismo: temas atuais e polêmicos (Betel, 2ª 

edição, 2014): 

 

Em agosto de 2011, a seu turno, a procuradora Simone Coutinho 

defendeu uma reforma no Código Eleitoral para acabar com as 

bancadas religiosas no Congresso. Segundo ela, dever-se-ia 

garantir “a eficácia plena do secularismo na ação estatal”, dando 

vigência a “normas que proíbam qualquer tipo de influência das 

crenças na atividade política e administrativa do país”. Os 

Poderes Legislativo e Executivo, nessa toada, “deveriam ser 

exercidos com absoluta independência das religiões” e, por isso, 

seriam proibidos até mesmo partidos com as siglas “cristão”, 

“judeu” ou “católico”. 

 

 Na mesma tentativa de minar as influências religiosas, os ex-deputados 

Jean Wyllys e Luiza Erundina, ambos do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), 

propuseram o Projeto de Lei n. 6.648/2016, segundo o qual seria “vedada a 

utilização de expressões que designem hierarquia funcional ou social, cargos ou 
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funções militares, religiosas, acadêmicas ou profissionais como antecedentes 

das denominações dos candidatos”. 

 De fato, números do Censo do IBGE apontam uma ascensão constante 

no número de evangélicos no país: em 1980, 6,6%; 1991, 9%; 2000, 15,4%; e 

2010, 22,2%. Esse aumento resultou no fortalecimento de candidaturas que 

apoiam as pautas dessa parcela da população, elevando o número de 

senadores, deputados (federais, distritais e estaduais), governadores, prefeitos 

e vereadores que se identificam como evangélicos. 

Mas há algo de errado nisso? Claro que não! 

Nossa democracia representativa permite que cada cidadão tenha direito 

ao voto exercido de forma livre. Assim sendo, temos ampla liberdade de escolher 

quem nos representará no exercício do poder, usando critérios que nos pareçam 

mais convenientes e adequados. Isso significa que não cabe ao Estado impor 

em que candidatos podemos votar, reduzindo arbitrariamente as opções que 

teremos. 

Ainda, outra questão reside nas restrições às propagandas político-

partidárias, tais como delimitadas na legislação eleitoral (Lei n. 9.504/1997): 

 

Art. 37.  Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do 

poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso 

comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de 

tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e 

outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de 

propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição 

a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, 

bonecos e assemelhados. 

(...) 

§ 4º.  Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim 

definidos pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 

Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, 

tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, 

ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. 

 

 Isso significa que, apenas para os fins de se impedir a veiculação de 

propaganda eleitoral, os templos são considerados “bens de uso comum”. Daí 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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se começou a cogitar de uma espécie de abuso do poder religioso, interpretação 

jurídica que não está prevista legalmente mas que tem sido usada por diversos 

tribunais na esteira do abuso do poder econômico. 

Aliás, se é verdade que as organizações religiosas não podem fazer 

doações a candidatos ou partidos (Lei n. 9.504/1997, art. 24, VIII), manifestações 

políticas em cultos e eventos nada têm de doação, mas sim de liberdade 

religiosa. 

 

 

Abuso do poder religioso 

 

 O abuso do poder religioso, tal como definido por nossos tribunais 

eleitorais, têm levado à aplicação de multas e até à perda do mandato.1-2 Outras 

decisões chegaram a cassar registros e declarar a inelegibilidade de 

candidatos.3-4 

Aliás, embora o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconheça que 

“nem a Constituição da República nem a legislação eleitoral contemplam 

expressamente a figura do abuso do poder religioso”, proferiu a seguinte 

decisão: 

 

Abuso do poder religioso. Nem a Constituição da República nem 

a legislação eleitoral contemplam expressamente a figura do 

abuso do poder religioso. Ao contrário, a diversidade religiosa 

constitui direito fundamental, nos termos do inciso VI do artigo 

5º, o qual 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". 

A liberdade religiosa está essencialmente relacionada ao direito 

de aderir e propagar uma religião, bem como participar dos seus 

cultos em ambientes públicos ou particulares. Nesse sentido, de 

                                                             
1 TRE-RS. Representação Eleitoral n. 37-24.2017.6.21.0071. Julgada em 18/12/2017. 
2 TRE-PR. Representação Eleitoral n. 289-23.2016.6.16.0161. Julgada em 22/11/2016. 
3 TRE-SP. Recurso Eleitoral n. 425-31.2016.6.26.0035. Julgado em 09/04/2018. 
4 TSE. Recurso Ordinário n. 0005370-03.2014.6.13.0000. Julgado em 21/08/2018. 
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acordo com o art. 18 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, "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". 

A liberdade religiosa não constitui direito absoluto. Não há direito 

absoluto. A liberdade de pregar a religião, essencialmente 

relacionada com a manifestação da fé e da crença, não pode ser 

invocada como escudo para a prática de atos vedados pela 

legislação. 

Todo ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma 

sistemática. A garantia de liberdade religiosa e a laicidade do 

Estado não afastam, por si sós, os demais princípios de igual 

estatura e relevo constitucional, que tratam da normalidade e da 

legitimidade das eleições contra a influência do poder 

econômico ou contra o abuso do exercício de função, cargo ou 

emprego na administração direta ou indireta, assim como os que 

impõem a igualdade do voto e de chances entre os candidatos. 

Em princípio, o discurso religioso proferido durante ato religioso 

está protegido pela garantia de liberdade de culto celebrado por 

padres, sacerdotes, clérigos, pastores, ministros religiosos, 

presbíteros, epíscopos, abades, vigários, reverendos, bispos, 

pontífices ou qualquer outra pessoa que represente religião. Tal 

proteção, contudo, não atinge situações em que o culto religioso 

é transformado em ato ostensivo ou indireto de propaganda 

eleitoral, com pedido de voto em favor dos candidatos. (...) 

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 
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do que o que seria atingido pela simples referência à sua pessoa 

ou à sua presença na plateia (ou em outro local). 

Ainda que não haja expressa previsão legal sobre o abuso do 

poder religioso, a prática de atos de propaganda em prol de 

candidatos por entidade religiosa, inclusive os realizados de 

forma dissimulada, pode caracterizar a hipótese de abuso do 

poder econômico, mediante a utilização de recursos financeiros 

provenientes de fonte vedada. Além disso, a utilização proposital 

dos meios de comunicação social para a difusão dos atos de 

promoção de candidaturas é capaz de caracterizar a hipótese de 

uso indevido prevista no art. 22 da Lei das Inelegibilidades. Em 

ambas as situações e conforme as circunstâncias verificadas, os 

fatos podem causar o desequilíbrio da igualdade de chances 

entre os concorrentes e, se atingir gravemente a normalidade e 

a legitimidade das eleições, levar à cassação do registro ou do 

diploma dos candidatos eleitos. (TSE. Recurso Ordinário nº 

265308. Julgado em 07/03/2017) 

 

 Disso colhemos que o Poder Judiciário tem decidido pela impossibilidade 

absoluta de manifestações político-partidárias no interior dos templos, 

maculando a liberdade de manifestação religiosa. 

 Foi justamente nessa esteira – considerada por nós sobremodo invasiva 

– que o juiz Mauro Nicolau Junior, então Coordenador da Fiscalização da 

Propaganda Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro, mesmo sem qualquer pedido 

judicial, publicou aviso datado de 10/09/2018 com os seguintes termos: 

 

[Aviso] a todas as igrejas, e entidades de qualquer segmento 

religioso, que a veiculação de propaganda eleitoral nos templos, 

nas imediações e abordando pessoas que comparecem aos 

cultos revestem-se de caráter de absoluta ilegalidade sujeitando 

os infratores, todos os envolvidos, ainda que de forma indireta e 

omissiva e, também, os beneficiados, às consequências 

legalmente previstas, inclusive eventual interdição do local, 

apreensão do material e encaminhamento ao Ministério Público 

para as medidas cabíveis tanto na esfera eleitoral quanto 

criminal. 
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Ressalta-se a necessidade de que sejam instruídos todos os 

líderes, pastores, ministros e religiosos que façam uso da 

palavra nesses lugares sobre a total vedação quanto a qualquer 

atividade que envolva propaganda eleitoral. 

Isto porque é vedada pela legislação a veiculação de 

propaganda eleitoral, seja de forma verbal, seja de forma 

impressa, por meio de informativos e folhetos, nos referidos 

templos e em qualquer ambiente a eles ligados ou perante 

pessoas que a eles comparecerem. 

 

A interpretação desse magistrado é absolutamente extensiva, querendo 

vedar até mesmo a entrega de folhetos nas imediações dos templos ou a 

quaisquer pessoas que a estes compareçam. Entretanto, defendemos que 

recente decisão do STF pode dar margem a outro direcionamento. 

 

 

O julgamento da ADPF n. 548 pelo Supremo Tribunal Federal 

 

No dia 27 de outubro de 2018 a Ministra Carmen Lúcia proferiu decisão 

liminar nos autos da ADPF n. 548 no sentido de “suspender os efeitos de atos 

judiciais ou administrativos, emanado de autoridade pública que possibilite, 

determine ou promova o ingresso de agentes públicos em universidades 

públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a interrupção de aulas, 

debates ou manifestações de docentes e discentes universitários, a atividade 

disciplinar docente e discente e a coleta irregular de depoimentos desses 

cidadãos pela prática de manifestação livre de ideias e divulgação do 

pensamento nos ambientes universitários ou em equipamentos sob a 

administração de universidades públicas e privadas e serventes a seus fins e 

desempenhos”. 

Em seguida, no dia 31 de outubro, o plenário do STF “por votação 

unânime, referendou, integralmente, a decisão proferida pela relatora, Ministra 

Cármen Lúcia, decisão essa que se reveste de efeito vinculante e de eficácia 

contra todos”. Dentre os argumentos da ministra estão, literalmente: 
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1) “O processo eleitoral, no Estado democrático, fundamenta-se nos princípios 

da liberdade de manifestação do pensamento, da liberdade de informação e de 

ensino e aprendizagem, da liberdade de escolhas políticas, em perfeita 

compatibilidade com elas se tendo o princípio, também constitucionalmente 

adotado, da autonomia universitária”. 

2) “Em qualquer espaço no qual se imponham algemas à liberdade de 

manifestação há nulidade a ser desfeita”. 

3) “Juízes eleitorais teriam determinado busca e apreensão de documentos, 

objetos e bens nos quais se conteriam expressões de negação a propostas, 

projetos ou indicação de ideias de grupos políticos e que estariam em 

equipamentos universitários”. 

4) “A finalidade da norma que regulamenta a propaganda eleitoral e impõe 

proibição de alguns comportamentos em períodos especificados é impedir o 

abuso do poder econômico e político e preservar a igualdade entre os candidatos 

no processo”. 

5) “Os dispositivos da Lei n. 9.504/1997 somente têm interpretação válida em 

sua adequação e compatibilidade com os princípios acima mencionados e nos 

quais se garantem todas as formas de manifestação da liberdade de 

pensamento, de divulgação de ideias e de reunião dos cidadãos”. 

6) “O uso de formas lícitas de divulgação de ideias, a exposição de opiniões, 

ideias, ideologias ou o desempenho de atividades de docência é exercício da 

liberdade, garantia da integridade individual digna e livre, não excesso individual 

ou voluntarismo sem respaldo fundamentado em lei”. 

 

 Pois bem. O que ficou decidido pelo STF?5 

 Decidiu-se que eventuais limitações legais à manifestação de 

pensamento no processo democrático eleitoral não podem se contrapor a 

princípios constitucionalmente estabelecidos, tais como a autonomia 

universitária. Isso significa que é possível tanto o debate (que pressupõe o 

diálogo entre pessoas com ideias políticas divergentes) quanto a divulgação de 

uma única corrente, seja negando propostas e projetos de um candidato, seja 

indicando os ideais de outro. 

                                                             
5 O plenário do STF, na sessão virtual realizada em 15/05/2020, confirmou a medida cautelar 
outrora referendada pelo próprio Tribunal Pleno, cuja decisão transitou em julgado. 
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 Como já dissemos, no plano infraconstitucional temos a Lei n. 9.504/1997 

que, em seu art. 37, caput, proíbe “a veiculação de propaganda de qualquer 

natureza” em vários locais, entre eles os “bens de uso comum”. Já o § 4º do 

mesmo artigo, incluído em 2009, aponta que tais bens, “para fins eleitorais”, são, 

entre outros – como os templos –, aqueles assim definidos pelo Código Civil. 

 Na dimensão dessa norma, em verdade, as universidades se enquadram 

na categoria dos bens de uso especial (art. 99, II), mas, “para fins eleitorais”, 

devem ser incluídos no § 4º acima citado, já que a elas “a população em geral 

tem acesso”. Se nem todos podem assistir às aulas, é certo que as pessoas 

podem transitar pelos campos universitários públicos, acessar suas bibliotecas... 

 No caso dos autos, decidido liminarmente pelo STF, houve ponderação 

de princípios entre a “normalidade eleitoral” e a “autonomia universitária” aliada 

à “liberdade de pensamento”, optando-se por esses últimos. 

 O ministro Edson Fachin, seguindo idêntico raciocínio, concedeu liminar 

noutro processo: 

 

No caso concreto, a alegação é de afronta à decisão tomada por 

este Supremo Tribunal Federal, quando referendou medida 

cautelar concedida na ADPF nº 548, amoldando-se a ação, 

teoricamente, portanto, à hipótese para a qual foi concebida 

constitucionalmente. (...) 

Já a decisão ora reclamada adota a premissa de que a Deputada 

eleita teria se colocado “como um canal de denúncias dos 

estudantes, garantido o anonimato acaso queiram, quanto a 

‘manifestações político-partidárias ou ideológicas que humilhem 

ou ofendam sua liberdade de crença e consciência” (grifos 

acrescidos).  No mesmo sentido, ainda, assevera que “se coloca 

a requerida como uma espécie de ‘ouvidora social’ no combate 

a que se propõe a toda espécie de abuso ou excesso que se 

venha a praticar em sala de aula, a partir da transgressão pelo 

professor dos limites constitucionais que lhe são deferidos para 

o exercício de sua docência. [...] 

E conclui, quanto a tal atuação “(...) em linha de princípio, neste 

estágio inicial de juízo de delibação, não vislumbro nenhuma 

ilegalidade na iniciativa da agravante, Deputada estadual eleita, 
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de colocar seu futuro gabinete como meio social condensador 

do direito que todo cidadão possui, estudantes inclusive, de 

peticionar a qualquer órgão público denunciando ato que 

entenda ilegal praticado por representante do Estado, sobretudo 

quando se tratar de ofensas e humilhações em proselitismo 

político-partidário travestido de conteúdo educacional ministrado 

em sala de aula”. 

Ao cotejar as palavras lançadas pela Deputada estadual em sua 

página de rede social (supratranscritas) com as premissas 

adotadas na decisão reclamada, tudo indica que a Deputada 

eleita não apenas “se coloca à disposição, nas redes sociais, 

para ouvir a população”, “como uma espécie de ouvidora social”, 

como propõe o silogismo falacioso da decisão reclamada. Sua 

manifestação parece ir além, indicando que seu discurso possui 

outra conotação. Transcrevo suas palavras literais: “... 29 de 

outubro, é o dia em que os professores doutrinadores estarão 

inconformados e revoltados. Muitas deles não conterão sua ira 

e farão da sala de aula um auditório cativo para suas queixas 

político-partidárias em virtude da vitória de Bolsonaro. Filme ou 

grave todas as manifestações político-partidárias ou ideológica“. 

Como se infere, ela incita, assim, a que os alunos se comportem 

como se agentes do Estado fossem, dando a entender que essa 

atuação é legítima, quando nem ao próprio Estado é conferido o 

poder de controlar tais manifestações (e esse é o núcleo da 

decisão da ADPF nº 548). Isso porque, ao se apresentar e se 

identificar como Deputada eleita, há mensagem – e ressalto 

porque este ponto é relevantíssimo, embora em juízo precário – 

de que ela, por ser agente político do Estado, estaria apta a 

“investir” os alunos de poderes tipicamente estatais: exercício de 

fiscalização, poder de polícia, portanto; em relação a ideias e 

ideologias contrárias às por si propugnadas. 

Ao conclamar os alunos a exercerem verdadeiro controle sobre 

manifestações de opinião de professores, a Deputada transmite 

a ideia de que isso é lícito. Estimula-os, em consequência, a se 

sentirem legitimados a controlarem e a denunciarem 

manifestações político-partidárias ou ideológicas contrárias às 

suas. 
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“Confere-lhes”, por meio de sua própria “autoridade”, segundo 

se depreende, direito ou poder de exercerem juízo de valor em 

detrimento de liberdade de expressão e de pensamento alheio, 

o que, nem às autoridades públicas (em sentido lato) cabe, 

segundo a decisão proferida na ADPF nº 548. (STF. Medida 

Cautelar na Reclamação n. 33.137. Liminar deferida em 

08/02/2019) 

 

 Seguindo na mesma esteira já foi permitida a realização do curso "O golpe 

de 2016 e a nova onda conservadora do Brasil", ofertado pelo Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(TRF-4. 1ª Vara Federal de Porto Alegre. Ação Popular n. 5009227-

87.2018.4.04.7100. Sentença datada de 18/12/2018). 

 Como, então, podemos caminhar para estender a decisão do Supremo 

aos templos religiosos? 

 

 

Aplicando a hermenêutica do STF aos templos religiosos 

 

 Queremos pensar a respeito da impossibilidade de realização de 

manifestações políticas nos templos religiosos, com “expressões de negação a 

propostas, projetos ou indicação de ideias de grupos políticos”. 

 Antes de mais nada, não estamos aqui ponderando, sob o prisma 

teológico, se a propaganda político-partidária deve ser admitida ou não nos 

templos. A liberdade religiosa protestante (nos termos do sacerdócio universal e 

do livre exame das Escrituras) e democrática (de ser “inviolável a liberdade de 

consciência e de crença”, nos termos do art. 5º, VI, da Constituição) tem que ser 

respeitada. 

 A questão, aqui, decorre de a liberdade religiosa ser um direito 

fundamental, pétreo. Conforme escrevemos noutra oportunidade, 

 

Isso significa que as liberdades de consciência (gênero) e de 

crença (espécie), cuja manifestação pode se dar através de 

cultos religiosos, possuem aplicação direta e imediata, só 

podendo ser minimizadas a partir da conjugação de outros textos 
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da Constituição. Demais normas não deveriam interferir de tal 

modo a perturbar a fruição desses direitos. (Manual Prático de 

Direito Religioso: um guia completo para juristas, pastores, 

líderes e membros. São Paulo: Fonte Editorial, 2019) 

 

 Mais ainda, em livro de coautoria do Ministro Gilmar Mendes, lê-se que 

não cabe ao “Estado interferir sobre a economia interna das associações 

religiosas. Não pode, por exemplo, impor a igualdade de sexos na entidade 

ligada a uma religião que não a acolha” (Curso de direito constitucional. Saraiva, 

2ª edição, 2008). 

 Aliás, nos termos do decidido pelo ministro Edson Fachin na Reclamação 

n. 33.137, aos alunos – sem limitação de idade, portanto – sequer seria permitida 

a gravação de aulas com o fito de provar eventual doutrinação ideológica em 

salas de aula. Ou seja, os alunos poderiam, sim, ser ministrados a partir de uma 

carga ideológica diferente das suas (ou de seus pais), inclusive sem que 

pudessem se socorrer contra essas investidas. 

 Ademais, proibir a exposição política nos templos sugere que os membros 

sejam acríticos, moldáveis ou determinantemente influenciados. Quem assim 

advoga se esquece de que a Reforma Protestante foi determinante para 

desconstruir as práticas então vigentes. E se ninguém for obrigado a participar 

da reunião caso não concorde – o membro pode se retirar do culto ou até pedir 

sua exclusão do rol de membros da igreja –, não há que se falar em qualquer 

caráter impositivo. 

 Se o STF estiver certo, portanto, dever-se-ia haver a liberação das 

propagandas político-partidárias nos templos. Mas e se o STF estiver errado na 

decisão quanto às universidades? 

 Pode não haver consenso que a “autonomia universitária” (prevista no 

caput do art. 207 da Constituição), em contraponto à “normalidade eleitoral”, 

mereça maior aprovação. Contudo a liberdade religiosa – talvez o máximo 

contorno da liberdade de expressão – consta do rol do art. 5º, uma cláusula 

pétrea, que deve ser maximizada em contraponto com os demais valores 

constitucionais. 

A fim de resguardar a ausência de uma religião oficial (art. 19, I) e, ao 

mesmo tempo, não infringir a liberdade de manifestação religiosa (art. 5º, VI), 
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resta imperioso que as religiões tenham o direito de se postarem no campo 

público como mais uma voz do processo democrático. 

 

 

Concluindo 

 

Não defendemos que a liderança religiosa possa – literalmente – obrigar 

os fiéis a votar em determinado candidato, talvez até pugnando pela bênção ou 

maldição divina sobre aquele que acolher ou rejeitar a determinação. Mas, 

respeitada a liberdade de escolha política daquele que participa de culto ou 

evento religioso, e observados eventuais trâmites inseridos no Estatuto da igreja, 

pode a organização religiosa indicar eventual candidato que se alinha à sua 

perspectiva teológica de interpretação do mundo. 

Portanto, advogamos que nos templos religiosos se devem permitir 

“expressões de negação a propostas, projetos ou indicação de ideias de grupos 

políticos”, com “liberdade de manifestação do pensamento (...) e de escolhas 

políticas”. É que os religiosos não são menos cidadãos que os descrentes. 
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Projeto de Lei nº ______/2020 

 

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, para permitir manifestações políticas em 
ambientes religiosos. 

 

 O CONGRESSO NACIONAL decreta:  

 

Art. 1º. A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

 “Art. 24. .............. 

 

 § 5º. A vedação do inciso VIII do caput não abrange a participação de 

candidato em qualquer culto ou evento religioso, ainda que haja expressões de 

negação a propostas ou projetos, ou a indicação de ideias de grupos políticos ou 

religiosos. 

 

 ......................................................... 

 

 Art. 37. .............. 

 

 § 4º. Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela 

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que 

a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros 

comerciais, ginásios e estádios, ainda que de propriedade privada. 

 

 § 4º-A. Os templos religiosos não se constituem, para fins eleitorais, como 

bens de uso comum.” 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 


