
Regras Constitucionais sobre Religião no Brasil

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;

 VII  -  é  assegurada,  nos  termos  da  lei,  a  prestação  de  assistência  religiosa  nas

entidades civis e militares de internação coletiva;

 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;

 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,

independentemente de censura ou licença;

 XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de

autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

 XIX  -  as  associações  só  poderão  ser  compulsoriamente  dissolvidas  ou  ter  suas

atividades suspensas por decisão judicial,  exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em

julgado;

 XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

 XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade

para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

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;

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

 § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem

e  a  mulher  como  entidade  familiar,  devendo  a  lei  facilitar  sua  conversão  em

casamento.  (Regulamento)

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer

dos pais e seus descendentes.

 § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente

pelo homem e pela mulher.

§  6º  O  casamento  civil  pode  ser  dissolvido  pelo  divórcio,  após  prévia  separação

judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de

fato por mais de dois anos.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.          (Redação dada Pela

Emenda Constitucional nº 66, de 2010)

§  7º  Fundado  nos  princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  da  paternidade

responsável,  o  planejamento  familiar  é  livre  decisão  do casal,  competindo ao  Estado

propiciar  recursos  educacionais  e  científicos  para  o  exercício  desse  direito,  vedada

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.        Regulamento

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Art.  227.  É dever  da família,  da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao

adolescente,  com  absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e

à  convivência  familiar  e  comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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Art.  227.  É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança,  ao

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade

e à  convivência  familiar  e  comunitária,  além de colocá-los  a salvo  de toda forma de

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.          (Redação

dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
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