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DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS
DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Antes de adentrarmos especificamente no tema,
é válido fazermos uma breve introdução quanto às
gerações dos direitos fundamentais.
Os direitos fundamentais são segregados em gerações devido ao fato de não terem surgido todos ao
mesmo tempo; portanto, são classificados conforme a
doutrina majoritária em:
z Direitos de Primeira Geração: os quais se traduzem na liberdade quanto à atuação do Estado nas
ações de índivíduo. Aqui estão compreendidos os
direitos civis e políticos;
z Direitos de Segunda Geração: aqui compreendidos os direitos decorrente das obrigações do
Estado em prol dos indivíduos (direito à saúde,
educação e o direito ao trabalho), tendo como primazia o valor “igualdade”;
z Direitos de Terceira Geração: são os direitos relacionado ao valor “fraternidade”. São direitos que
vão além do indívidual; busca-se o bem coletivo
(ex.: direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito do consumidor e direito ao
desenvolvimento).

Dica
Leve em conta os valores compreendidos em
cada geração (lema da Revolução Francesa),
pois isso também já foi cobrado em muitas
questões de prova.
� 1ª geração — liberdade
� 2ª geração — igualdade
� 3ª geração — fraternidade/solidariedade
Os direitos e garantias fundamentais estão disciplinados no Título II, da CF, de 1988. Em síntese, a norma
constitucional divide tais elementos em cinco grupos,
a saber:
z
z
z
z
z

Direitos individuais e coletivos;
Direitos sociais;
Direitos de nacionalidade;
Direitos políticos;
Partidos políticos.

Neste sentido, conclui-se que os direitos fundamentais constituem o gênero, do qual os direitos
individuais, coletivos, sociais, nacionais e políticos
são espécies.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

NOÇÕES DE DIREITO
CONSTITUCIONAL

Importante: Direitos e garantias não podem ser
confundidos. Direitos são bens e vantagens prescritos
na norma constitucional, como, por exemplo, o direito
de ir e vir (liberdade de locomoção). Garantias são os
instrumentos através dos quais se assegura o exercício do referido direito, tanto preventivamente, como,
por exemplo, o habeas corpus, quanto repressivamente, quando, por exemplo, busca assegurar a sua reparação no caso de violação.
Antes de adentrar no estudo dos direitos e garantias fundamentais propriamente ditos, é importante
conhecermos suas características. A primeira delas é
a universalidade, ou seja, os direitos e garantias fundamentais aplicam-se a todos os indivíduos.
A historicidade é outra característica a ser mencionada, uma vez que os direitos e garantias são frutos
de um desenvolvimento histórico, ou seja, são traçados e estruturados de acordo com o desenvolvimento
da própria sociedade. Considerar o contexto histórico
é extremamente importante para se entender o porquê da proteção dada pelos direitos fundamentais.
Como exemplo, pode-se citar as políticas afirmativas,
como a política de quotas em concursos públicos.
Além dessas, os direitos e garantias fundamentais têm, como característica, a inalienabilidade. Por
terem a liberdade, a justiça e a paz como fundamento,
não podem ser transferidos ou negociados. Assim, são
conferidos a todos os indivíduos, que deles não podem
se desfazer, porque são indisponíveis, tendo em vista
a proteção da pessoa humana.
A imprescritibilidade também é uma de suas
características, visto que não deixam de ser exigíveis
em razão da falta de uso, ou seja, não prescrevem. Por
exemplo, o fato de determinada pessoa passar grande
parte de sua vida sem ter uma religião específica não
a impede de optar por uma ou outra ou, até mesmo,
por nenhuma, pois seu direito à liberdade de crença
e exercício de culto não se perde em razão do tempo.
Verifica-se, ainda, a irrenunciabilidade como uma
característica importante, na medida que nenhum ser
humano pode abrir mão de possuir direitos fundamentais. O indivíduo pode não usufruir deles adequadamente, mas não pode renunciar à possibilidade de
exercê-los.
Outra característica dos direitos fundamentais é
a indivisibilidade. Não existe hierarquia entre tais
direitos, pois todos possuem o mesmo valor. Consequentemente, eles são indivisíveis na medida em que,
para a garantia de um, pressupõe-se a observância
dos demais. Sendo assim, quando um deles é violado,
os outros também o são.
Por fim, outra característica importante é a limitabilidade, isto é, os direitos fundamentais não são
absolutos, de modo que podem ser limitados sempre
que houver uma hipótese de colisão de direitos fundamentais. É da limitabilidade que advém a regra de
que nenhum direito é absoluto. Por exemplo, mesmo possuindo o direito de locomoção, não é possível
ingressar em uma propriedade alheia fora das hipóteses previstas na CF, de 1988 (quais sejam: convite,
desastre, flagrante delito, prestar socorro ou ordem
judicial durante o dia), podendo, inclusive, caracterizar o crime de invasão de domicílio.
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Os direitos individuais e coletivos estão disciplinados no art. 5º, da CF, de 1988. Muito cobrado em provas
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de concursos públicos, esse dispositivo é o mais extenso dessa norma, sendo composto pelo caput (capítulo),
por 78 (setenta e oito) incisos e 4 (quatro) parágrafos.
Vejamos cada uma de suas partes:
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:

O caput do art. 5º traz os cinco pilares dos direitos
individuais e coletivos, quais sejam: vida, liberdade,
igualdade, segurança e propriedade. Deles decorrem todos os demais direitos estruturados nos seus
incisos, como, por exemplo, do direito à vida, decorrem o direito à integridade física e moral, a proibição
da pena de morte e a proibição de venda de órgãos.
Quando a Constituição fala “brasileiros e estrangeiros residentes no país”, não significa que o estrangeiro não residente não possua direitos, pois os direitos
fundamentais são destinados a qualquer pessoa que
se encontre em território nacional.
A CF, de 1988, adota o critério quantitativo para
definir os titulares dos direitos fundamentais, ou seja,
a população brasileira — todos aqueles que residem
em território brasileiro.
Além disso, o caput traz o princípio da isonomia
ou da igualdade (“todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza”). Tal princípio tem,
como fundamento, o fato de que todos nascem e vivem
com os mesmos direitos e obrigações perante o Estado
brasileiro. São destinatários do princípio da igualdade
tanto o legislador como os aplicadores da lei.
z Igualdade na lei: direcionado ao legislador, de
modo a vedar a elaboração de dispositivos que
estabeleçam desigualdades ou privilégio entre as
pessoas;
z Igualdade perante a lei: direcionado aos aplicadores da lei, uma vez que não é possível utilizar
critérios discriminatórios na aplicação da norma,
salvo nos casos em que a própria norma constitucional estabelece a aplicação desigual. Como
exemplo, podem-se citar o caso da exclusão de
mulheres e eclesiásticos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, ou os casos de existência
de um pressuposto lógico e racional que justifique
a desequiparação efetuada, como a existência de
assentos reservados para gestantes, idosos e pessoas com deficiência nos transportes coletivos.
Art. 5º [...]
I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

O inciso I decorre do direito à igualdade. Trata-se
da igualdade entre homens e mulheres. Inicialmente, há de se esclarecer que os direitos das mulheres são
relativamente recentes, de modo que grande parte da
legislação anterior à CF, de 1988, estabelecia situações
diferenciadas entre homens e mulheres, como, por
exemplo, a necessidade de autorização marital para
que a esposa ocupasse cargo público ou exercesse a
profissão fora do lar e o fato de o marido ser tido como
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o chefe da sociedade conjugal, competindo a ele, entre
outros deveres, a administração dos bens do casal.
Assim sendo, esse inciso foi direcionado tanto
ao legislador, para que corrigisse tais desigualdades
legais, como aos operadores do direito, para que não
fossem mais estabelecidos critérios discriminatórios.
Atenção! Existem dois tipos de igualdade: a formal e a material. A igualdade formal consiste em tratar a todos de maneira igual, independentemente de
qualquer condição. Já a igualdade material busca a
igualdade de fato, para que todos tenham os mesmos
direitos e obrigações. Trata-se, portanto, da igualdade
efetiva, real, concreta ou situada. Assim, a igualdade
nada mais é que tratar igualmente os iguais, com os
mesmos direitos e obrigações, e desigualmente os
desiguais, na medida de sua desigualdade.
Art. 5º [...]
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

O inciso II decorre do direito à segurança. Trata-se,
portanto, da segurança em matéria pessoal estampada pelo princípio da legalidade. Em síntese, todas as
pessoas estão submetidas ao império da lei, de modo
que somente a lei pode obrigar alguém a fazer ou
deixar de fazer algo. Assim sendo, somente a lei pode
limitar a vontade do indivíduo e obrigá-lo a fazer ou
não fazer algo, como, por exemplo, o uso obrigatório
de máscaras faciais de proteção.
Ressalta-se que o princípio da legalidade possui
duas facetas, sendo uma delas destinada aos particulares e a outra destinada à Administração. A legalidade aplicada ao particular difere-se da legalidade
aplicada à Administração, tendo em vista que ao particular tudo pode se não proibido por lei. Já em relação à Administração, seus atos são engessados, sendo
assim, somente pode praticar atos dispostos em lei.
Art. 5º [...]
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

O inciso III decorre do direito à vida, por decorrer da violação à integridade humana, tanto física
como psicológica. Torturar1 é causar ao indivíduo
sofrimento físico ou mental como forma de intimidação ou castigo. É, também, utilizar-se de métodos como
forma de anular a personalidade ou diminuir a capacidade física ou metal, mesmo que sem dor. Assim, a
CF, de 1988, veda tanto a tortura como qualquer tipo
de tratamento desumano ou degradante. Temos como
exemplo prático de tal inciso a Súmula Vinculante nº
11, a qual dispõe sobre o uso de algemas, que, se for de
forma arbitrária, pode acarretar em tratamento desumano ou degradante.
Súmula Vinculante nº 11 Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de
fuga ou de perigo à integridade física própria ou
alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato
processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

1 Conceito em conformidade com o art. 2º, da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura.

Todas as pessoas possuem direito atinentes à
liberdade de foro íntimo, ou seja, de ter convicções
religiosas, filosóficas, políticas, entre outras, possuindo, portanto, o direito de pensar. Além disso, possuem
direito de expressar livremente esses pensamentos.
Assim, o direito à expressão do pensamento, que
decorre do direito à liberdade de expressão (sendo
este fundamento do Estado Democrático de Direito),
está disciplinado no inciso IV.
O pensamento em si é absolutamente livre, por ser
uma questão de foro íntimo. O indivíduo pode pensar em que quiser, sem que o Estado possa interferir.
No entanto, quando este pensamento é exteriorizado,
passa a ser possível a tutela e proteção do Estado.
Cumpre mencionar que é da liberdade de expressão que decorrem a proibição de censura e a vedação
do anonimato, por exemplo. Portanto, ao mesmo tempo que a Constituição assegura a liberdade de manifestação de pensamento, ela obriga que as pessoas
assumam a responsabilidade pelo que exteriorizam.
Além disso, a vedação ao anonimato é aplicada,
também, às denúncias. Segundo o STF, é vedado o
recebimento de denúncias anônimas, contudo, isso
não impede que o Estado apure de forma sumária a
verossimilhança das alegações.
Art. 5º [...]
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

A expressão do pensamento é livre, porém, não
é absoluta. Assim, a pessoa é livre para expor sua
opinião, porém, atingindo-se a honra de alguém,
por exemplo, ela poderá ser responsabilizada civil e
penalmente. Além disso, a CF, de 1988, estabelece o
direito de resposta, ou seja, o exercício do direito de
defesa da pessoa que foi ofendida em razão da manifestação do pensamento de outra, como, por exemplo,
no caso de notícia inverídica ou errônea. Salienta-se
por fim que o direito de resposta é aplicado tanto à
pessoa física quanto à jurídica.

Importante!
O inciso V prevê a indenização por dano material,
moral ou à imagem. De acordo com a Súmula nº
37, do Superior Tribunal de Justiça2, esses danos
são acumuláveis.
Art. 5º [...]
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;

A liberdade de consciência abrange a liberdade
de consciência em sentido estrito, ou seja, a liberdade de pensamento de foro íntimo em questões não
religiosas, tais como convicções de ordem ideológica
ou filosófica. Abrange, ainda, a liberdade de crença,

isto é, a liberdade de pensamento de foro íntimo em
questões de natureza religiosa. Com relação à religião,
o inciso VI assegura tanto a liberdade de crença (foro
íntimo), ou seja, de ter uma religião, como a liberdade
de expressão, isto é, de culto. Além disso, estabelece
a liberdade religiosa, ou seja, de mudar de crença ou
religião e de manifestação.
Art. 5º [...]
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva;

O inciso VII é decorrência do direito à liberdade
de crença e culto, de modo a garantir aos internados
em estabelecimentos prisionais e de saúde o acesso à
assistência espiritual e religiosa; contudo, lembre-se
de que essa admissão não influi no fato de o Estado
ser laico.
Art. 5º [...]
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;

O inciso VIII traz a chamada escusa de consciência ou objeção de consciência. Trata-se do direito de
não cumprir um serviço obrigatório por razões relacionadas a sua consciência ou crença, de modo a assegurar que não ocorrerá a perda dos direitos civis ou
políticos em decorrência de tal recusa. Por exemplo:
a pessoa que, por questão religiosa, seja contrária ao
serviço militar poderá alegar tal imperativo de consciência em seu alistamento militar. No entanto, a CF,
de 1988, estabelece que, mesmo que dispensada da
prática dessa atividade, ela terá que cumprir serviço
alternativo.
Art. 5º [...]
IX - é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

O inciso IX trata da liberdade de expressão das
atividades intelectual, artística, científica e de comunicação. Assim, a CF, de 1988, veda, expressamente,
qualquer atividade de censura ou licença, inclusive a
proveniente de atuação jurisdicional.
Cumpre esclarecer os conceitos de censura e
licença:
z Censura é a verificação da compatibilidade ou não
entre um pensamento que se pretende expressar
com as normas legais vigentes;
z Licença é a exigência de autorização para que o
pensamento possa ser exteriorizado.
Art. 5º [...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;

2 Súmula nº 37 (STJ) São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.
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Art. 5º [...]
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
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