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Direito à Liberdade 

- Art. 5º, VI, CF/88: “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”. 

- Permite a realização do pluralismo religioso e impõe a neutralidade do 

Estado. 

- Liberdade de consciência: diz respeito à adoção de determinados 

valores, religiosos ou não. Faculdade de formar juízos sobre si mesmo 

e sobre os outros e o meio em que vive.   



Direito à Liberdade 

- Liberdade de crença: contida na liberdade de consciência, diz respeito 

à possibilidade de seguir (ou não) determinada religião ou conjunto 

de valores.  

- Liberdade de culto: exteriorização da liberdade de crença, honrando a 

divindade de escolha, celebrando as cerimônias e rituais (Pinho). Pode 

ser exercida em locais abertos ou em templos.   



Direito à Liberdade 

- Liberdade de escolha e adesão à religião, liberdade de mudar de 

religião, não aderir a nenhuma e liberdade de descrença (Silva). 

- Laicidade do Estado: implica na absoluta neutralidade do Estado 

quanto às religiões; todas as religiões devem ser igualmente 

respeitadas, mas o exercício destes direitos deve ser ponderado – veja, 

no STF, as manifestações nos pedidos de Suspensão de Tutela 

Antecipada n. 389 e na ADI n. 3.714, que tratam da guarda sabática.   



Direito à Liberdade 

- Relação entre Estado e Igrejas: o art. 19 da CF/88 veda à União, 

Estados, DF e Municípios o estabelecimento de cultos religiosos ou 

igrejas, a subvenção, o embaraço do funcionamento ou a manutenção 

de relações de dependências ou alianças com elas ou seus 

representantes salvo, na forma da lei, as colaborações de interesse 

público. 

- É vedada, também, a instituição de impostos sobre templos de 

qualquer culto (art. 150, VI, CF/88).  



Direito à Liberdade 

- Art. 5º, VII, CF/88: “é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação 

coletiva”. 

- Direito a uma prestação estatal. O Estado não pode impor o 

atendimento aos serviços religiosos, mas deve disponibilizá-los (e criar 

os meios para) quem os desejar. Diz o STF: “o dever de neutralidade 

não se confunde com a indiferença estatal” (STA n. 389).  

 



Direito à Liberdade 

- Entidades civis e militares de internação coletiva: o art. 1º da Lei n. 

9.982/00 assegura aos religiosos de todas as confissões o acesso aos 

hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos 

prisionais civis ou militares, para dar atendimento religioso aos 

internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus 

familiares no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de 

suas faculdades mentais. 

 



Direito à Liberdade 

- Lei n. 7.210/84: prevê que a assistência religiosa será prestada aos 

presos e internados, sendo-lhes permitida a participação nos serviços 

organizados no estabelecimento penal e a posse de livros religiosos. 

- Nos estabelecimentos prisionais deverá haver local apropriado para a 

prática dos cultos e nenhum preso poderá ser obrigado a comparecer 

(art. 24).  

 



Direito à Liberdade 

- Art. 5º, VIII, CF/88: “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”. 

- Objeção ou escusa de consciência: se o Estado reconhece a liberdade 

de consciência, deve admitir que o indivíduo aja de acordo com suas 

convicções (e que não seja punido por isso). 



Direito à Liberdade 

- É “a recusa em realizar um comportamento prescrito, por força de 

convicções seriamente arraigadas no indivíduo, de tal sorte que, se 

este atendesse ao comando normativo, sofreria grave tormento 

moral” (Branco). 

- Apesar de estar tradicionalmente ligada às questões militares, existem 

outras possibilidades de escusa de consciência; nestas situações, nasce 

a pretensão de isenção de cumprimento de um dever geral.  

 



Direito à Liberdade 

- Note que, nos termos do inciso VIII, só será imposta a medida de 

privação de direitos (no caso, a perda de direitos políticos, prevista no 

art. 15, IV da CF/88) se a pessoa se recusar ao cumprimento da 

obrigação imposta a todos e também se recusar ao cumprimento da 

prestação alternativa.  

- Exemplos: Lei n. 8.239/91 (recusa ao serviço militar obrigatório) e art. 

438 do Código de Processo Penal (recusa ao serviço do júri). 



Direito à Liberdade 

- Art. 5º, XV, CF/88: “é livre a locomoção no território nacional em 

tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 

entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”. 

- Ir, vir ou permanecer onde se está. As restrições à liberdade de 

locomoção somente podem ser feitas em tempos de guerra e, em 

tempos de paz, qualquer estrangeiro poderá entrar, permanecer e sair 

do Brasil, nos termos do Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/80). 



Direito à Liberdade 

- Art. 5º, XIII, CF/88: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer”. 

- A liberdade de ação profissional diz respeito à escolha do trabalho 

que se pretende exercer, considerando as preferências e habilidades 

individuais.  

- “Inexistindo lei regulamentando o exercício da atividade profissional, é 

livre o seu exercício” (STF - MI n. 6.113 AgR). 



Direito à Liberdade 

- STF: “nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao 

cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a 

liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que 

pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. A 

atividade de músico prescinde de controle. Constitui, ademais, 

manifestação artística protegida pela liberdade de expressão” (RE n. 

414.426). 



Direito à Liberdade 

- Jornalista: esta é uma profissão que está diretamente ligada ao pleno 

exercício das liberdades de informação e expressão. Assim, para o STF, 

“no campo da profissão de jornalista, não há espaço para a 

regulamentação estatal quanto às qualificações profissionais. O art. 5º, 

IV, IX, XIV e o art. 220 da CF/88 não autorizam o controle, por parte 

do Estado, quanto ao acesso e exercício da profissão de jornalista [...] 

O exercício do poder de polícia do Estado é vedado nesse campo” (RE 

n. 511.961). 



Direito à Liberdade 

- Advogados e Exame da Ordem: em sendo o inc. XIII uma norma de 

eficácia contida, pode ser restringido pela legislação 

infraconstitucional. (no caso, a Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Advocacia 

e Ordem dos Advogados do Brasil). 

- O exercício da atividade de advocacia é privativo dos inscritos na OAB 

e o STF já entendeu que o Exame da Ordem é uma exigência 

condizente com os dispositivos constitucionais (RE n. 603.583). 



 


