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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUAS GARANTIAS 

 

A expressão “direitos fundamentais” é uma das utilizadas para nomear 

esta categoria de direitos. Outras, como “direitos humanos” e “direitos do homem” são 

freqüentemente usadas.  

A abordagem histórica destes direitos é essencial para a exata 

compreensão de seu conteúdo e alcance. Os direitos fundamentais têm por 

fundamentos filosóficos: o cristianismo primitivo (e não aquele que sustentava as 

monarquias até então, mediante apoio do clero ao rei), cuja mensagem de libertação 

do ser humano leva à igualdade fundamental de natureza entre os homens; a doutrina 

do direito natural, de fundo racionalista, segundo a qual o poder é de natureza humana 

e não divina, limitando-se pelos direitos inatos que se colocam acima de qualquer 

arbitrariedade; e o pensamento iluminista, com toda sua carga de individualismo, 

segundo a crença nos valores individuais acima dos sociais. Mais tarde, vieram se 

somar a estes fundamentos a doutrina social da Igreja e o intervencionismo estatal, 

voltados mais a justiça social e a igualdade material dos indivíduos. 

Associada a este evoluir filosófico, há uma característica básica dos 

direitos fundamentais, que é sua historicidade. Significa dizer que o desenvolvimento 

dos direitos fundamentais é resultante das necessidades sociais que surgiram da 

própria evolução da sociedade, em termos econômicos e sociais. Norberto Bobbio 

ensina que: 

 

“...os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas 

em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas[...] Mais uma 

prova, se isso ainda fosse necessário, de que os direitos não nascem todos de 

uma vez. Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem quando o 

aumento do poder do homem sobre o homem – que acompanha 

inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o progresso da capacidade do 
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homem de dominar a natureza e os outros homens – ou cria novas ameaças à 

liberdade do indivíduo, ou permite novos remédios para as suas indigências: 

ameaças que são enfrentadas através de demandas de limitações do poder; 

remédios que são providenciados através da exigência de que o mesmo poder 

intervenha de modo protetor.”1 

 

Em outras palavras, significa que os direitos fundamentais decorrem da 

evolução social, como respostas aos abusos, explorações e dominações de qualquer 

natureza, assim como meio de proteção dos direitos que se vão reconhecendo como 

próprios do ser humano.  

  Historicamente, nosso ponto de partida para estudo do tema é a Idade 

Média. Não que antes não existissem discussões sobre o assunto, mas nos períodos 

anteriores havia ainda muita religiosidade embutida nestes conceitos. Naquele período, 

o Direito teria natureza divina, independente da vontade humana, o que prevaleceu até 

final do século XVIII, vindo a se modificar com a escola de Direito Natural e com o 

Iluminismo.   

Na Idade Média, a partir do séc. XI, iniciaram-se as lutas pelo 

reconhecimento de direitos, principalmente de liberdade. O motivo: o poder, até então 

pulverizado entre os senhores feudais, passou a ser reivindicado pelo trono, que 

pretendia reconcentrá-lo em suas mãos. E isto era algo incompatível com as atividades 

comerciais que começavam a se desenvolver.  

Num primeiro momento, este movimento levou a vitória da nobreza e do 

clero sobre o rei, cujo poder se via limitado pelos direitos, ou privilégios melhor dizendo, 

assegurados a estas classes. Assim, por exemplo, na Magna Carta, não havia a noção 

de reconhecimento de direitos aos indivíduos, em razão de sua natureza humana. 

Havia, ao contrário, a preservação do poder do monarca, por meio de concessões à 

nobreza e ao clero, que não beneficiavam o povo verdadeiramente. Os direitos 

reconhecidos eram de determinado estamento, e não genéricos.  

Todavia, com o passar dos séculos, verificou-se o desenvolvimento das 

                                                           
1  BOBBIO, Norberto (1992). A Era dos Direitos (14ª ed). Rio de Janeiro: Campus, p.6/7. 
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cidades (ou burgos), onde a classe de comerciantes crescia e se fortalecia, e o 

surgimento de novas técnicas industriais, o que alterou a divisão da sociedade baseada 

então em critérios de nascimento (de acordo com a casta a que o indivíduo pertence: 

realeza, nobreza, clero, plebe). As riquezas se deslocaram da nobreza e do clero, 

detentores da propriedade, para os comerciantes, não integrantes da nobreza, mas 

detentores das riquezas acumuladas na atividade negocial. Os estamentos perderam a 

importância, cedendo lugar à divisão social em classes baseada no acúmulo de 

riquezas. A liberdade, essencial para o desenvolvimento pleno das atividades 

comerciais, representava também segurança, que era constantemente ameaçada pelo 

arbítrio do monarca.  

Neste contexto, na Inglaterra do séc. XVII, o Bill of Rights (texto de 

natureza constitucional) pôs fim à monarquia absolutista, ao estabelecer a separação 

de poderes e limitar os poderes do monarca, elevando o Parlamento a instituição 

responsável pela preservação e defesa dos súditos. Foi um dos primeiros textos de 

natureza constitucional, que assegurou direitos, limitando os poderes do estado. 

A universalização dos direitos fundamentais, porém, veio um século mais 

tarde, com as declarações de direitos na independência norte-americana e na 

Revolução Francesa.  

Dois princípios básicos foram fundamento das Revoluções Americana e 

Francesa, tendo sentido próprio em cada um destes eventos históricos. Apesar da 

relevância de ambas, cada qual teve um aspecto que sobressaiu. Na americana, a 

independência  foi ressaltada. Na francesa, destacou-se o espírito universal da 

declaração de direitos , em face do poder estatal e suas arbitrariedades, 

reconhecendo-se o direito do ser humano à liberdade. Este liberalismo se expandia 

para as diversas áreas do saber e das atividades, primordialmente a econômica e a 

jurídica.  

Com a declaração francesa tem início a primeira geração dos direitos 

fundamentais, composta dos direitos de liberdade, subjetivos, oponíveis ao Estado, e 

capazes de impor a este abstenções, como meio de preservação da liberdade 
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individual face ao arbítrio estatal. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(de 1789) não se dirigiu apenas ao cidadão francês, mas a todos os seres humanos, 

tendo caráter universal.  

A liberdade é reconhecida como direito à prestação negativa (de 

abstenção) do qual é titular o homem abstratamente considerado, e, portanto, 

merecedor de tratamento igualitário. O princípio da igualdade se desenvolve, deste 

modo, concomitantemente com a liberdade, assumindo sentido formal, ou seja, sem 

que se considerassem as desigualdades de fato, materiais, pois o homem era visto em 

seu aspecto abstrato.  

As liberdades individuais, enfim, alcançaram definição precisa na 

Declaração de 1789, e dois foram seus pilares: garantia da propriedade privada e 

legalidade estrita quanto aos tributos.  

Neste contexto de liberdade individualista – em que cf. afirma Fábio 

Konder Comparato ocorreu a “emancipação histórica do indivíduo perante os grupos 

sociais a que sempre se submeteu”2 – a massa proletária, desprotegida perante a força 

econômica, se fragilizou, empobreceu, foi desvalorizada perante o capital, o que 

alcançou níveis extremos, desencadeando o pensamento socialista e posteriores 

repercussões no Direito, com ampliações dos direitos reconhecidos ao ser humano. 

O capitalismo como modo de produção, a busca do lucro e a 

desvalorização do ser humano, reduzido a mera força de trabalho, criaram 

circunstâncias a exigirem o reconhecimento da necessidade de intervenção estatal na 

sociedade até então liberal. A Revolução Industrial – que se dividiu em duas fases, a 

primeira restrita à Inglaterra (1760-1860) e a segunda generalizada pela Europa (1860-

1900), Estados Unidos e Japão – se desenvolveu em três etapas de crescimento: a 

produção artesanal, a manufatureira e a mecanizada.  

A industrialização gerou como conseqüências a exploração do trabalho 

humano, os conflitos entre operários e empresários e o início dos movimentos 

sindicais, ou seja, levou à formação do proletariado, como classe excluída e explorada. 

                                                           
2  Op.cit. p. 50. 
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E isto em pleno Estado Liberal, de intervenção estatal mínima, o que interessava à 

classe produtiva (burguesia), na medida em que os meios de produção podiam ser, 

assim, livremente controlados, sem qualquer limitação. E a idéia de direitos 

fundamentais até então encobria estas práticas, pois a igualdade formal reconhecida e 

o exercício da plena liberdade proporcionavam ao economicamente dominante o 

controle sobre a massa proletária sem poder de barganha. 

Este movimento expansivo do capitalismo atingiu extremos, provocando o 

surgimento de alternativas, entre elas teorias como o socialismo, o comunismo, 

anarquismo e algumas de suas variações. Somadas a estes aspectos as sucessivas 

revoluções liberais ocasionadas por crises em setores agrícolas, situação econômica 

não favorável e injustiças sociais, além de tensões entre países, gerou-se o contexto 

em que eclodiu a 1a Guerra Mundial, com todas as suas conseqüências na economia, 

em recessão, e na assunção do socialismo na Rússia.3 

Neste contexto histórico-social – em que os direitos de liberdade, por 

meio das declarações de direitos, já se haviam inserido no texto constitucional, 

dotando-se de juridicidade – iniciou-se a positivação dos direitos fundamentais de 

segunda geração, com a sua inserção em cartas constitucionais. A respeito escreveu 

Celso Ribeiro Bastos, ensinando que: 

 

“Nada obstante partir de uma ideologia totalmente diversa, a crítica marxista 
teve, sem dúvida, o condão de repercutir nas formulações clássicas, sobretudo 
em dois pontos: na insuficiência do igualitarismo meramente formal e no 
caráter muitas vezes platônico de certos direitos, quando não acompanhados 
de condições materiais necessárias à sua plena efetivação. O mérito, contudo, 
do liberalismo clássico foi ter tido a suficiente  flexibilidade para absorver as 
críticas, criando uma forma de trazer reparo às insuficiências sociais de 
maneira tal a repelir as postulações extremadas do marxismo. E este caminho 
consistiu, sobretudo, na formulação de direitos econômicos, sociais, políticos e 
culturais, que vieram enriquecer a enunciação clássica”.4  

 

Fábio Konder Comparato, no mesmo sentido, afirma que “o 

reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e social foi o principal 
                                                           
3  Biblioteca do Estudante Moderno (2001). São Paulo: Difusão Cultural do Livro, vários autores, vol. 
2, p. 30 a 43. 
4 Op.cit.p.170. 
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benefício que a humanidade recolheu do movimento socialista, iniciado na primeira 

metade do séc. XIX”.5 

Os direitos de segunda geração são, assim, direitos que marcam a 

intervenção estatal na atividade econômica e nas relações sociais; representam o 

exercício pelo Estado de um verdadeiro poder-dever de intervir na vida social, 

assegurando aos indivíduos um mínimo existencial e a proteção contra a exploração 

pelo capital. A liberdade absoluta cede espaço à liberdade relativa como direito que 

não se sobrepõe aos demais, mas coexiste com outros, de igual relevância, e que 

geram para o Estado não o dever de mera abstenção, mas o de agir, propiciando aos 

indivíduos a proteção que isoladamente não têm condições de obter, e os meios de 

exercício pleno de suas liberdades. São os direitos sociais, econômicos e culturais, 

chamados genericamente de direitos sociais. 

A igualdade, por sua vez, evolui do conceito formal para o material, 

partindo da constatação de que não basta que os indivíduos sejam tratados 

rigorosamente do mesmo modo pela lei. Ao contrário, as desigualdades fáticas devem 

ser superadas para que os valores sociais se verifiquem em relação a todos, de acordo 

com a lei. Por outro lado, a própria lei fará distinções sem que isto importe em qualquer 

violação do princípio da igualdade, vez que devem ser consideradas estas diferenças 

reais na normatização da conduta. Atente-se que a distinção legítima é a que se baseia 

em lei e em efetiva distinção fática substancial. Boaventura de Souza Santos sintetiza 

em uma frase todo o sentido do direito a igualdade: “Temos o direito a ser iguais 

sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a 

igualdade nos descaracteriza”. 

A cláusula constitucional da igualdade, conforme ensina Celso Antônio 

Bandeira de Mello,6 tem por destinatários: o legislador, a quem é vedado desigualar 

irrazoavelmente, na norma legal, os indivíduos; e o aplicador desta, a quem se veda 

criar distinções no momento da aplicação da mesma ao caso concreto (seja o 

                                                           
5  Op.cit. p.51. 
6  MELLO, Celso Antônio Bandeira de (1993).  O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade 
(3ªed.). São Paulo: Malheiros,  p. 1-2. 
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administrador, seja o Estado - Juiz). Dessa forma, como conclusão primeira, impõe-se 

o reconhecimento do princípio da isonomia como limitação da política legislativa. Por 

outro lado, o tratamento igualitário obriga a traçar políticas diferenciadas àqueles que, 

no mundo real, de fato, são efetivamente desiguais, visando amenizar tais 

desigualdades, decorrentes que são da complexidade das relações sociais.  

Ainda outras duas gerações de direitos seguiram a esta. Os direitos 

fundamentais de terceira geração são uma categoria a parte, cujo titular não pode ser 

individualizado, e se confunde com a própria universalidade. Não são direitos restritos a 

um indivíduo, a um certo grupo social ou a um Estado específico, mas a todos os 

indivíduos, independentemente de nacionalidade, tão-somente em razão de sua 

humanidade. Paulo Bonavides elenca os direitos ao desenvolvimento, à paz, ao meio 

ambiente, de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e de 

comunicação como integrantes desta geração.7 Representa direitos de solidariedade, 

relativos ao indivíduo inserido em uma coletividade.  

Como direitos de quarta geração se consideram os decorrentes da 

globalização, com conseqüente universalização, inclusive normativa, dos direitos 

fundamentais. Os que integram esta geração são a democracia, a informação e o 

pluralismo, como pressupostos do exercício pleno dos demais, e de asseguramento da 

própria universalização mencionada, assim como direitos decorrentes dos avanços da 

tecnologia biológica e genética.  

Entendidos os direitos fundamentais e sua historicidade inerente, convém 

compreender as garantias fundamentais.  

Primeiramente, há que se compreender, para tanto, o que é direito 

subjetivo. A norma (direito objetivo) atribui a um sujeito um poder agir, com base 

naquilo que atribui como lhe sendo devido. O direito subjetivo é a faculdade de 

exercitar ou não este poder agir, conforme a própria vontade. O direito fundamental é 

aquele que decorre da própria natureza do ser humano, enquanto tal. A garantia é a 

atribuição de direitos que visam conservar ou proteger os direitos individuais. De um 

                                                           
7  Op.cti. p.523. 
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modo geral, os direitos que tratam de matéria penal ou processual penal são garantias 

ao direito de liberdade de locomoção, como o direito a ser processado e sentenciado 

pela autoridade competente, ou a afirmação de que “nenhuma pena passará da pessoa 

do condenado”. Boa parte dos direitos previstos são desdobramentos dos direitos 

maiores, abstratos, à vida, à liberdade, à igualdade, ao trabalho, à moradia, à dignidade 

da pessoa humana, ao acesso a justiça.  

Neste ponto, vale a pena transcrever os textos constitucionais principais 

que estabelecem os direitos fundamentais (individuais, coletivos e sociais): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
        I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
        II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
        III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 
        IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;  
        V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem;  
        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 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; 
        IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 
        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;    
        XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial;   
        XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;   
       XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer;    
       XV - 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; 
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       XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional;    
        XV - 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; 
        XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 
        XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 
       XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; 
       XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 
        XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 
        XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 
        XXII - é garantido o direito de propriedade; 
        XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
        XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos nesta Constituição; 
        XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 
        XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a 
lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 
        XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas 
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 
        XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 
       a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz 
humanas, inclusive nas atividades desportivas; 
        b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que 
participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; 
        XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, 
bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País; 
        XXX - é garantido o direito de herança; 
        XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do 
"de cujus"; 
        XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 
        XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
        XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
        a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 
de poder; 
       b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; 
        XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
        XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 
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        XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
        XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: 
        a) a plenitude de defesa; 
        b) o sigilo das votações; 
        c) a soberania dos veredictos; 
        d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 
        XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; 
        XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 
        XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; 
        XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 
nos termos da lei; 
       XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , 
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 
       XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; 
       XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e 
a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; 
        XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 
        a) privação ou restrição da liberdade; 
        b) perda de bens; 
        c) multa; 
        d) prestação social alternativa; 
        e) suspensão ou interdição de direitos; 
        XLVII - não haverá penas: 
        a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
        b) de caráter perpétuo; 
        c) de trabalhos forçados; 
        d) de banimento; 
        e) cruéis; 
       XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 
idade e o sexo do apenado; 
        XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 
        L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos 
durante o período de amamentação; 
        LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado 
antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, na forma da lei; 
        LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião; 
        LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; 
        LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 
        LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
        LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 
        LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 
        LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em lei; (Regulamento). 
        LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal; 
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        LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou 
o interesse social o exigirem; 
        LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 
definidos em lei; 
        LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente 
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; 
        LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e de advogado; 
        LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório 
policial; 
        LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; 
        LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança; 
        LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 
        LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 
        LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 
por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 
        LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
        a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
        b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; 
        LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania; 
        LXXII - conceder-se-á "habeas-data": 
        a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
        b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo; 
        LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência; 
        LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos; 
        LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do 
tempo fixado na sentença; 
        LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: 
        a) o registro civil de nascimento; 
        b) a certidão de óbito; 
        LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os atos 
necessários ao exercício da cidadania. 
       LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
        § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
        do Brasil seja parte. 
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        § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa 
do Brasil seja parte. 
       § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004)     (Decreto Legislativo com força de Emenda Constitucional) 
       § 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 
CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS SOCIAIS 
        Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 
2010) 
        Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: 
        I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 
        II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
        III - fundo de garantia do tempo de serviço; 
        IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
        V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
        VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
        VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; 
        VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 
        IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
        X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 
        XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 

        XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da 
lei;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
        XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva 
de trabalho;(vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943) 
        XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva; 
        XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
        XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do 
normal;(Vide Del 5.452, art. 59 § 1º) 
        XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal; 
        XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte 
dias; 
        XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 
        XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da 
lei; 
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        XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da 
lei; 
        XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança; 
        XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da 
lei; 
        XXIV - aposentadoria; 
        XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
        XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 
        XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 
        XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a 
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 
        XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do 
contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 
        a) e b) (Revogadas pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 
        XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
        XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência; 
        XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos; 

        XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
        XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso. 
        Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos 
nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração à previdência 
social. 
        Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
        I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o 
registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização 
sindical; 
        II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de 
categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores 
ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 
        III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas; 
          IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição prevista em lei; 
        V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 
        VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 
        VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais; 
        VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo 
de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do 
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 
        Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de 
colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. 
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        Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade 
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 
        § 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. 
        § 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 
        Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 
órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e 
deliberação. 
        Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um 
representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os 
empregadores. 

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento 

CAPÍTULO I 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Seção II 
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

        Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
        I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
        II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
        III - cobrar tributos: 
        a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado; 
        b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 

      c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
        IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
        V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder 
Público; 
       VI - instituir impostos sobre: 
        a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
        b) templos de qualquer culto; 
        c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 
atendidos os requisitos da lei; 
        d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

        § 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e 
V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III 
e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, 
I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 
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                § 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a 
suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 
        § 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à 
renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas 
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou 
tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto 
relativamente ao bem imóvel. 
        § 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 
mencionadas. 
        § 5º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos 
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. 
        § 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, 
XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
        § 7.º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável 
pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, 
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador 
presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
        Art. 151. É vedado à União: 
        I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou 
preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida 
a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-
econômico entre as diferentes regiões do País; 
        II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis 
superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes; 
        III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios. 
        Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença 
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 
......... 
        Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
.......... 
        Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
        I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
        II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
        III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
        IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 
        V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei. 
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                Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
        Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
        I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
        II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
        III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino; 
        IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
        V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 
públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
        VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
        VII - garantia de padrão de qualidade. 
        VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos 
termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 
.............. 
        Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
        § 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, 
e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
............... 
        Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito 
de cada um, observados: 
        I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e 
funcionamento; 
        II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, 
em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; 
        III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional; 
        IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 
............. 
        Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição. 
        § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de 
informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, 
IV, V, X, XIII e XIV. 
        § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 
............. 
        Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
        Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). 
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É importante conhecer e dominar estes textos constitucionais, para que 

em situações práticas seja possível perceber o descumprimento a direitos 

fundamentais. O exercício da cidadania ativa importa não só em participar das 

eleições, votando, mas em uma atitude pró-ativa no cotidiano. E não importa apenas 

em exigir direitos, mas em exercer os deveres e as responsabilidades que todos temos 

para com família, amigos, meio social em que se vive e com o próprio país.  

 


