
A liberdade religiosa é um direito 
humano fundamental garantido por 
compromissos internacionais e leis 
nacionais. 

As liberdades de crenças e convicção compõem 
o direito à liberdade e estão asseguradas pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(1948), pela Convenção Americana de Direitos 
Humanos (Pacto San José da Costa Rica) e pela 
Constituição Federal do Brasil.

A religião e a espiritualidade desempenham 
um papel significativo na vida das pessoas 
e podem contribuir para a promoção da 
dignidade humana, do direito à diferença 
e com o desenvolvimento de uma cultura 
de paz nas sociedades. As pessoas devem 
ser respeitadas e tratadas de maneira igual 
perante a lei, independentemente de sua 
religião ou convicção.

Art. 18 “Toda a pessoa tem direito 
à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião; esse 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”. 

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, 1948

Pelo resPeito à 
liberdade de culto. 
conhecer e valorizar a 
diversidade religiosa é 
Promover uma cultura 
de Paz.
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Art. 5º, inciso 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  o u 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” 

 (Constituição Federal de 1988)

A proteção do direito à liberdade religiosa é uma questão de cidadania, 
permitindo que cada cidadã e cidadão possa vivenciar a sua crença 
ou sua convicção.  

A Constituição Federal consagrou em seu Artigo 5º, incisos VI e VII, a 
liberdade religiosa, de consciência e de crença, bem como o direito 
à assistência religiosa. A liberdade religiosa diz respeito ao direito 
tanto na escolha de determinada convicção ou tradição religiosa 
quanto o de não proferir religião alguma. O caráter fundamental desse 
direito convoca o Estado à responsabilidade de salvaguardá-lo, de 
modo que seja respeitado em todos os âmbitos da vida das pessoas.

Conforme a Constituição Federal, o Estado brasileiro é laico. Ou 
seja, não há uma religião oficial brasileira, garantindo a separação 
entre Estado e religiões, em que se espera que o Estado assegure 
o tratamento igualitário aos cidadãos e às cidadãs, quaisquer que 
sejam suas crenças ou não crenças, de modo que a liberdade religiosa 
seja protegida e, sob nenhuma hipótese, desrespeitada. A laicidade 
do Estado se institui como mecanismo democrático, que garante a 
liberdade de religião, filosofias, crenças, opiniões e convicções e que 
todas as religiões possam conviver em igualdade.

A liberdade de crença e convicção só é de fato respeitada quando se possibilita 
que a pessoa possa exercê-la em todas as esferas de sua vida, pois em nada 
faria sentido assegurar o direito à liberdade se não puder ser exercido 
verdadeiramente. A intolerância religiosa acontece quando a pessoa não tem 
o direito de expressar sua religiosidade.

O Plano Nacional de Direitos Humanos III (PNDH 3), que tem como finalidade 
a integração e o aprimoramento dos mecanismos de participação existentes, 
bem como criar novos meios de construção e monitoramento das políticas 
públicas sobre Direitos Humanos no Brasil, em seu objetivo estratégico VI, 
“Respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do 
Estado”, propõe como ação programática a instituição de mecanismos que 
assegurem o livre exercício das diversas práticas religiosas.

Art. 12 - “Liberdade de consciência e de religião

1º.

 

Toda pessoa tem direito à

 

liberdade de consciência 
e de religião. Esse direito implica a liberdade de

 

conservar 
sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou 
de crenças, bem como a

 
liberdade de

 
professar e divulgar 

sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, 
tanto em público como em privado;

2º. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas 
que possam

 
limitar sua

 
liberdade de

 
conservar

 
sua

 

religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de 
crença”.

(Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto San 
José da Costa Rica) 

“Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a 
criação de Conselhos para a diversidade religiosa e 
espaços de debate e convivênci a ecumênica para 
fomentar o diálogo entre estudiosos e praticantes 
de diferentes religiões. ”

O Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa (CNRDR), criado 
por meio da Portaria n. 18, de 20 de Janeiro de 2014, é um dos órgãos 
colegiados da Secretaria Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos 
Humanos. De natureza consultiva, o Comitê tem por finalidade promover 
o reconhecimento e o respeito à diversidade religiosa e defender o direito 
ao livre exercício das práticas religiosas para uma cultura da paz, da 
justiça e do respeito às crenças e convicções.

Até 2017, registrou-se no país os estados do Amazonas, Minas Gerais, 
São Paulo, Tocantins, e o Distrito Federal com Comitês de Respeito à 
Diversidade Religiosa institucionalizados e em funcionamento. Essas 
instâncias são de grande importância para construção de políticas públicas 
estruturantes para a promoção do respeito à diversidade religiosa.

é um serviço de atendimento gratuito mantido pelo 
Ministério dos Direitos Humanos. As ligações podem ser 
feitas a partir de telefone fixo ou celular, de qualquer 
estado do país, garantido o anonimato. Todas as 
denúncias recebidas são encaminhadas às autoridades 
locais competentes.

Em casos de violação do direito à liberdade de crença e 
convicção denuncie no Disque 100. É muito importante 
a utilização deste canal para registrar sua denúncia 
e encaminhá-la aos órgãos de proteção, defesa e 
responsabilização em direitos humanos.

Você também pode procurar uma delegacia de polícia 
e registrar a ocorrência. Além disso, alguns estados no 
país já possuem delegacia especializada no combate a 
crimes de intolerância religiosa.

Para falar com o CNRDR envie um e-mail para:
diversidadereligiosa@mdh.gov.br
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valorizar a diversidade religiosa é 
reconhecer que  o diferente comPlementa, 
tornando a sociedade mais forte Para a 
suPeração de qualquer adversidade.

se não conhecemos, Pode ser difícil 
resPeitar. se não há  resPeito, nada 
fácil é valorizar. então: 

conheça, resPeite e valorize a 
diversidade religiosa.

Para a umbanda, conhecer, resPeitar e valorizar a 
diversidade religiosa é  entender que a sociedade 
humana é formada Por diferentes culturas e 
gradientes de comPreensão esPiritual acerca da 
vida na terra. interagir através do resPeito com a 
diversidade é garantir a coexistência, em universo 
amPlo e infinito do qual conhecemos tão Pouco e 
temos muito ainda a descobrir. 

a garantia constante no artigo xviii da declaração 
universal dos direitos humanos, da liberdade de 
Pensamento e consciência evoca a necessidade de 
resPeito às convicções de ateus e agnósticos na 
mesma medida que Para os Pertencimentos religiosos. 

a minha religião 
resPeita a sua! 

Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa

Plano Nacional de Direitos Humanos III (PNDH3)

O Disque Direitos Humanos – Disque 100


