
1967/69 
Constituição da República Federativa do Brasil 

(de 24 de janeiro de 1967) 

O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 

TÍTULO I 

Da Organização Nacional 

CAPÍTULO II 

Da Competência da União 

Art 9º - À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado: 

... 

II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas; subvencioná-los; embaraçar-lhes o 

exercício; ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, 

ressalvada a colaboração de interesse público , notadamente nos setores educacional, 

assistencial e hospitalar; 

CAPÍTULO V 

Do sistema tributário  

Art 20 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

... 

III - criar imposto sobre: 

... 

b) templos de qualquer culto; 

SEÇÃO VI 



Das Forças Armadas 

Art 93 - Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar ou a outros encargos 

necessários à segurança nacional, nos termos e sob as penas da lei. 

Parágrafo único - As mulheres e os eclesiásticos, bem como aqueles que forem 

dispensados, ficam isentos do serviço militar, mas a lei poderá atribuir-lhes outros encargos. 

TÍTULO II 

Da Declaração de Direitos  

CAPÍTULO II 

Dos Direitos Políticos 

Art 144 - Além dos casos previstos nesta Constituição, os direitos políticos: 

... 

II - perdem-se: 

... 

b) pela recusa, baseada em convicção religiosa, filosófica ou política, à prestação de 

encargo ou serviço impostos aos brasileiros, em geral; 

CAPÍTULO IV 

Dos Direitos e Garantias Individuais 

Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 

a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: 

§ 1º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção, de sexo, raça, trabalho, credo 

religioso e convicções políticas. O preconceito de raça será punido pela lei. 



... 

§ 5º - É plena a liberdade de consciência e fica assegurado aos crentes o exercício dos 

cultos religiosos, que não contrariem a ordem pública e os bons costumes. 

§ 6º - Por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, ninguém 

será privado de qualquer dos seus direitos, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal  

imposta a todos, caso em que a lei poderá determinar a perda dos direitos incompatíveis com a 

escusa de consciência. 

§ 7º - Sem constrangimento dos favorecidos, será prestada por brasileiros, nos termos 

da lei, assistência religiosa às forças armadas e auxiliares e, quando solicitada pelos 

interessados ou seus representantes legais, também nos estabelecimentos de internação 

coletiva. 

TÍTULO III 

Da Ordem Econômica e Social 

Art 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de 

outros que, nos termos da lei, visem à melhoria, de sua condição social: 

... 

VII - repouso semanal remunerado e nos feriados civis e religiosos, de acordo com a 

tradição local; 

TÍTULO IV 

Da Família, da Educação e da Cultura 

Art 167 - A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes 

Públicos. 



§ 1º - O casamento é indissolúvel. 

§ 2º - O casamento será civil e gratuita a sua celebração. O casamento religioso 

equivalerá ao civil se, observados os impedimentos e as prescrições da lei, assim o requerer o 

celebrante ou qualquer interessado, contanto que seja o ato inscrito no Registro Público. 

§ 3º - O casamento religioso celebrado sem as formalidades deste artigo terá efeitos 

civis se, a requerimento do casal, for inscrito no Registro Público mediante prévia habilitação 

perante, a autoridade competente. 

Art 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a 

igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de 

liberdade e de solidariedade humana. 

... 

§ 3º - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: 

... 

IV - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas oficiais de grau primário e médio. 

Emenda Constitucional de 1969 

OS MINISTROS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA 

MILITAR, usando das atribuições que lhes confere o artigo 3º do Ato Institucional nº 16, de 14 

de outubro de 1969, combinado com o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de 

dezembro de 1968, e 

PROMULGAM a seguinte Emenda à Constituição de 24 de janeiro de 1967: 

Art. 1º A Constituição de 24 de janeiro de 1967 passa a vigorar com a seguinte redação: 



"O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO II 

Da União 

Art. 9º - À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado: 

... 

II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício 

ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada a 

colaboração de interesse público, na forma e nos limites da lei federal, notadamente no setor 

educacional, no assistencial e no hospitalar; 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

... 

III - instituir imposto sobre: 

... 

b) os templos de qualquer culto; 

CAPÍTULO VI 

Do Poder Legislativo 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 30. A cada uma das Câmaras compete elaborar seu regimento interno, dispor sobre 

sua organização, polícia e provimento de cargos de seus serviços. 

Parágrafo único. Observar-se-ão as seguintes normas regimentais: 



... 

b) não será autorizada a publicação de pronunciamentos que envolverem ofensas às 

Instituições Nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem política ou social, de 

preconceito de raça, de religião ou de classe, configurarem crimes contra a honra ou 

contiverem incitamento à prática de crimes de qualquer natureza; 

CAPÍTULO VII 

Do Poder Executivo 

SEÇÃO VI 

Das Forças Armadas 

Art. 92. Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar ou a outros encargos 

necessários à segurança nacional, nos termos e sob as penas da lei. 

Parágrafo único. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar em tempo 

de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. 

TÍTULO II 

Da Declaração de Direitos 

CAPÍTULO II 

Dos Direitos Políticos 

Art. 149. Assegurada ao paciente ampla defesa, poderá ser declarada a perda ou a 

suspensão dos seus direitos políticos. 

§ 1º O Presidente da República decretará a perda dos direitos políticos: 

... 

b) pela recusa, baseada em convicção religiosa, filosófica ou política, à prestação de 



encargo ou serviço impostos aos brasileiros em geral; 

CAPÍTULO IV 

Dos Direitos e Garantias Individuais 

Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

§ 1º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso 

e convicções políticas. Será punido pela lei o preconceito de raça. 

... 

§ 5º É plena a liberdade de consciência e fica assegurado ao crentes o exercício dos 

cultos religiosos, que não contrariem a ordem pública e os bons costumes. 

§ 6º Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, ninguém será 

privado de qualquer de seus direitos, salvo se o invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta, caso em que a lei poderá determinar a perda dos direitos incompatíveis com 

escusa de consciência. 

§ 7º Sem caráter de obrigatoriedade, será prestada por brasileiros, no termos da lei, 

assistência religiosa às forças armadas e auxiliares, e, nos estabelecimentos de internação 

coletiva, aos interessados que solicitarem, diretamente ou por intermédio de seus 

representantes legais. 

Título III 

Da Ordem Econômica e Social 

Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros 



que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social: 

... 

VII - repouso semanal remunerado e nos feriados civis e religiosos, de acordo com a 

tradição local; 

Título IV 

Da Família, da Educação e da Cultura 

Art. 175. A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes 

Públicos. 

§ 1º - O casamento é indissolúvel. 

§ 2º O casamento será civil e gratuita a sua celebração. O casamento religioso equivalerá 

ao civil se, observados os impedimentos e prescrições da lei, o ato for inscrito no registro 

público, a requerimento do celebrante ou de qualquer interessado. 

§ 3º O casamento religioso celebrado sem as formalidades do parágrafo anterior terá 

efeitos civis, se, a requerimento do casal, for inscrito no registro público, mediante prévia 

habilitação perante a autoridade competente. 

Art. 176. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de 

liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e 

na escola. 

... 

§ 3º A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: 

... 

V - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais 

as escolas oficiais de grau primário e médio; 



 


