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Emendas Constitucionais

Emendas Constitucionais de Revisão

.

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

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;

Comentário: Este inciso faz referência à liberdade de consciência e de crença,
ou seja, o livre exercício de cultos religiosos é protegido contra agressões de
quem quer que seja. A proteção aos locais de cultos religiosos impede que os
adeptos de determinada religião ou crença hostilizem os de outra, sob qualquer
argumento. Incumbirá ao Poder Público (Polícia), na forma da lei, dispor sobre
a maneira como se fará essa proteção.

.
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;

Comentário: Pessoas que estiverem nessas entidades de internação coletivas
civis (como hospitais públicos, presídios e asilos) e militares (como quartéis),
podem querer praticar seus cultos ou crenças para engrandecimento espiritual.
O cidadão que está impossibilitado de comparecer aos locais onde está a sua
religião, terá direito de receber a assistência religiosa (sem distinção de crença)
onde estiver, sendo o Poder Público, obrigado a permitir que isso aconteça.
Não poderá haver, contudo, amparo material ou financeiro do Estado para esse
procedimento, visto que, o art. 19, I, proíbe que a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios tenham qualquer envolvimento com religiões ou seus
representantes, salvo exceções especiais, e esta não é uma delas. Essa
assistência religiosa será prestada à conta da própria religião ou do
interessado.

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;

Comentário: A regra geral é de que não poderá ocorrer a privação de direitos
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, até porque
acabamos de ver, acima, que a Constituição dá direito à liberdade de
consciência e de crença, e não poderia haver punição de qualquer tipo para a
pessoa que exerce um direito constitucional. Todavia, há possibilidade de
ocorrer à privação de direitos se a pessoa, baseada em uma das liberdades
citadas, recusar-se a cumprir obrigação legal a todos imposta e, também,
recusar-se a cumprir uma obrigação fixada como alternativa ao não querer
cumprir aquela.

