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PONTOS RELEVANTES 
 

 

10. Direitos Fundamentais: 
10.1. Conceito: São direitos subjetivos, assentes no direito objetivo, positivados no texto constitucional (ou 
não) com aplicação nas relações das pessoas com o Estado ou na sociedade. 
 
OBS1: Eficácia horizontal dos preceitos fundamentais: os direitos e garantias fundamentais, muito embora 
criados para regular as relações verticais, de subordinação, entre o Estado e os seus súditos, passam a ser 
empregados nas relações privadas, horizontais, de coordenação, envolvendo pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado.  
 
- Os Direitos Fundamentais são um gênero, dos quais fazem parte as seguintes espécies: 

 
 
OBS2: TEORIAS:  
  - Juspositivistas: existem após serem positivados 
  - Jusnaturalistas: existem desde sempre, desde antes de serem positivados. Ronal dowork, Jhon 
Halls, Platão, Aristóteles, etc. 
 
Direito Vs. Garantia: 
- Direito: disposições meramente declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos 
reconhecidos. Os direitos representam só por si certos ben e são principais. 
 
- Garantias: disposições assecuratórias, que são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder, destinam-se 
a assegurar a fruição desses bens, são acessórias aos direitos, mas também podem ser consideradas um 
direito instrumental. 
 
 
10.2. Características: 
 

A) INALIENABILIDADE: não podem ser transferidos. 
B) RELATIVIDADADE: não existe direito absoluto, já que todos podem ser relativizados. No 

entanto, são absolutos no sentido de que são oponíveis erga omnes (opiníveis a todos) 
C) HISTORICIDADE: Eles irão evoluindo, agregando novos valores aos antigos. (3 gerações de 

direitos) – Norberto Bobbio. 
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D) UNIVERSALIDADE: devem abranger todos os indivíduos, independentemente de sua 
nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção político-filosófica; 

E) IMPRESCRITIBILIDADE: os direitos fundamentais não desaparecem pelo decurso do tempo � 
F) INTERDEPENDÊNCIA: as várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, possuem 

diversas intersecções para atingirem suas finalidades; assim, a liberdade de locomoção está 
intimamente ligada à garantia do habeas corpus, bem como à previsão de prisão somente por 
flagrante delito ou por ordem da autoridade judicial. 

 
OBS: Gerações / Gestações / Dimensões: 
 
1a Dimensão: LIBERDADE - Pressupõem uma abstenção do Estado; significa que as pessoas são livres 
para fazer o que bem entenderem sem a intervenção do Estado – direitos civis e políticos;  
2a Dimensão: IGUALDADE – Pressupõem uma prestação – direitos sociais, culturais e econômicos;  
3o Dimensão: FRATERNIDADE – Presspõem direitos transindividuais e coletivos que temos não como 
indivíduo mas como coletividade – direitos ao meio ambiente, patrimônio hitórico. 
4a Dimensão: Doutrina Majoritária: questões genéticas. 
5a Dimensão: Proteção ao cyberespaço. Ex: caso do avatar de um jogo virtual que foi indenizado por perder, 
no jogo, seus valores virtuais. 

 
10.3. Direitos em Espécie: 
 
A) ISONOMIA (Art. 5º): 
É uma igualdade material. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua 
desigualdade (Ex: oração aos moços) – Rui Barbosa 
B) LEGALIDADE (Art. 5º, II): 
Ninguém é obrigado a fazer nada se não em virtude da lei. 
C) VIDA (Art. 5º, X): 
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- Do direito à vida decorre o Direito à Intimidade, Vida Privada, Imagem (imagem retrato – imagem 
propriamente dita e imagem atributo – atributos vinculados à imagem) e Honra – A violação a estes direitos 
gera o direito à indenização. 
- Súmula 403 STJ. 
- Enunciados 279; 405 CJF/STJ 
- Enunciado 531 CJF - Imagem e Honra geram o Direito ao Esquecimento (“righ to be forgotten”).  
 
Ex:  
Biografia não autorizada – Biografia não autorizada de Garrincha. As filha dele ficaram ofendidas. STF já 
decidiu que não há necessidade de autorização nem do biografado, nem da família para se autorizar a 
publicação. (Imagem vs. Liberdade de Expressão). (Informativo 789 do STF). 
Imagem capiciosa retirada – Maitê Proensa foi fotografada, após uma onda, pagando peitinho – Ela 
ingressou com uma ação e perdeu. (Imagem vs. Liberdade de Expressão) 
Dano Material: não houve (em apertada síntese poderia haver lucros cessantes). 
Dano Moral: não houve – já que Maitê é bela e a foto enaltecia seus atributos. 
 
 
D) EXPRESSÃO (Art. 5º XXXIII; LXXII): 
Qualquer pessoa, em princípio, pode manifestar o que pensa, desde que não o faça sob o manto do 
anonimato. A proteção engloba não só o direito de expressar-se, oralmente, ou por escrito, mas 
também o direito de ouvir, assistir e ler.  

 
E) INFORMAÇÃO (Art. 5º XXXIII, LXXII) 
F) RESPOSTA (Art. 5º, V) 
Resposta proporcional ao agravo. Ex: Caso do Brizola 
G) INVIOLABIDADE DO DOMICÍLIO (Art. 5º, XI) 
H) LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO (Art. 5º XV; LXVII) 
I) REUNIÃO e ASSOCIAÇÃO (Art. 5º XVII; XXI) 
A diferença básica entre estes dois direitos é o critério de temporariedade. 
Reunião: temporário, sem permanência. É necessário a comunicação, mas não há autorização. 
Associação: se perpetua com o tempo.  
J) PROPRIEDADE e FUNÇÃO SOCIAL (CF: Art. 5º XVII e XXI; Art. 182; Art. 186; Art. 170, III; 

Art. 225 – CC: Art. 1228, §1º §2º; Art. 1229) 
A propriedade material e imaterial deverão ser protegidos, sendo limitados 
K) LIMITES A RETROATIVIDADE DA LEI (Art. 5º, XXXVI) 
A lei em regra nao poderá retroagir para atingir Direito Adq, Coisa Julgado, Ato Jurídico perfeito 
L) INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (Art. 5º, XXXV) 
M) JUIZ NATURAL e PROMOTOR NATURAL (Art 5º XXXVII; LII) 
Não poderá haver tribunal de exceção para se julgar determinado fato. O tribunal dever 
N) DEVIDO PROCESSO LEGAL (Art 5º LVI) 
O) PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (Art. 
OBS: Hoje basta a condenação em segunda instância 
P) TRIBUNAL DO JURI (Art. 5º XXXVIII, “D”) 
“Trial by Juri” surge com a Carta Magna de 1215. 
Q) PROIBIÇÃO DA PRISÃO CIVIL (SV 25, Art. 5º LXVII) 
Apenas para o devedor de pensão  alimentícia. 
 

10.4. Remédios e Garantias Constitucionais: 
 
10.4.1. Garantias Constitucionais: 
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Conceito: Formalidades que asseguram o exercício dos direitos fundamentais, pelo mecanismo da coerção, das 
condutas contra eles direcionadas, a permanecerem nos limites da ordem jurídica, com a finalidade de proteger 
os seus titulares contra violações de qualquer natureza. Protege a liberdade ambulatorial (direito de ir e vir). 
 

10.4.2. [HC] - Habeas Corpus (Art. 5º LXVIII e Art. 142 §2º): 
- Art 647 a 667 do CPP 
- “habeas corpus” – que tenhas o teu corpo. 
1) Conceito: Remédio Constitucional, sob procedimento especial, colocando-a à disposição de qualquer pessoa 
p/ a tutela da liberdade de locomação, ameaçada ou lesada em decorrência de violência ou coação eivada de 
ilegalidade ou abuso de poder. 
 
2) Espécies: 
 

A) “Habeas Corpus” Preventivo – antes do cerceamento da liberdade. Conhecido também como “salvo 
conduto”. 

B) “Habeas Corpus” Liberatório – após o cerceamento da liberdade. 
 
3) Natureza Jurídica: Dúplice. Um remédio constitucional, mas também está previsto no processo penal. 
 
4) Condições genéricas da ação: 
 
A) Possibilidade Jurídica do pedido: quando o ordenamento jurídico prevê que para determinado situação existe 
a possibilidade de se cercear a liberdade de alguém. Há situações onde não há possibilidade jurídica para se 
pedir o HC. Exceções onde não há respaldo jurídico para solicitar o HC: 
  Ex: 139 (estado de sítio); Art. 5º LXI (; Art. 142 §2º). 
B) Interesse de agir: Não havendo o interesse de agir, não  
C) Legitimidade “ad causam” (legitimidade para propor a ação): O HC é uma exceção à capacidade 
postulatória. Em regra, no processo judicial brasileiro, só o advogado tem capacidade postulatória. 
D) Justa causa: direito líquido e certo já deve estar comprovado no HC, não deve haver dilação probatória para 
que se impetre um HC. 
 
5) Condições Específicas da Ação: 
A) Violência ou Coação; 
 Violência – tem a ver com a coação física propriamente dita.  
 Coação – é uma pressão moral irresistível que  
B) Ilegalidade ou Abuso de Poder; 
 Ato totalmente contrário a previsão legal 
 Quando a pessoa extrapola dos poderes previstos ou não possui competência para usar determinado 
poder. 
C) Falta de justa causa 
D) Excesso de prazo: determinadas prisões possuem um tempo específico (prazo). Extrapolado o prazo da 
prisão, há um excesso de prazo, logo caberá o HC. 
 
6) Objeto: qual é o objetivo do pedido? Para que se pede o HC? R: O objeto do HC é uma Ordem 
Impeditiva ou Corretiva. 
 No HC preventivo é uma ordem Impeditiva. 
 No HC liberatório é uma ordem Corretiva. 
 
 

10.4.3. [MS] – Mandado de Segurança (Art. 5º LXIX e Lei 12016/09): 
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1) Conceito: Remédio Constitucional, sob procedimento especial, dirigido à tutela de direito, individual ou 
metaindividual (vai além do individual – MS Coletivo), líquido e certo, não amparável por HC ou “Habeas 
Data” (caráter residual), ameaçado ou lesado por autoridade pública ou agente delegado, eivado de ilegalidade 
ou abuso de poder. 
 
Caráter Residual: pois só cabe se não couber outro tipo de ação (HC/HD/Recurso com efeito suspensivo) 
 
2) Espécies: 
 

A) Mandado de Segurança Individual (Art. 5º LXIX) 
B) Mandado de Segurança Coletivo (Art. 5º LXX) 
 

3) Natureza Jurídica: Dúplice. Remédio constitucional e tem previsão em sua lei espeçifica, Lei 12016/09 (é 
uma ação de rito cível). 
 
4) Condições da Ação: 
A) Direito líquido e certo: é um direito pré-constituído, já que não se pode solicitar  
B) Ato coator: ato que impediu  
 
6) Objeto: qual é o objetivo do pedido? Para que se pede o MS? R: O objeto do MS é uma Ordem 
Impeditiva (prévia a ilegalidade) ou Corretiva (após a ilegalidade acontecer). 
 

----- Observações sobre MS ------ 
- Não cabe MANDADO DE SEGURANÇA contra: 
 
1) Os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de EP, de SEM e de concessionárias de 
serviço público (ainda que viole direito subjetivo) 
2) Ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 
3) Decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 
4) Decisão judicial transitada em julgado. 
 
- Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. 
Ex: Uma lei que esteja sendo objeto de impugnação 
 
- NÃO cabe mandado de segurança contra lei em tese EXCETO se produtora de efeitos concretos;� 

- Súmula Vinculante n° 429: A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do 
mandado de segurança contra omissão da autoridade (a palavra principal desta súmula é a "omissão", ou seja, 
de que adiantaria um recurso suspensivo se a autoridade não está agindo e sim se omitindo em agir?). 
 
- Não compete ao STF conhecer originariamente o mandado se segurança contra atos de outros tribunais (a 
competência para apreciar o mandado de segurança contra atos e omissões de tribunais é do próprio tribunal). 
 
Legitimados para o MS COLETIVO: 
- Partido Político com representação; 
- Organização Sindical; e 
- Entidade de Classe ou Associação (1 ano). 
 OBS: A corrente majoritária enquadra o partido político (sem representação) também como associação, 
se constituída a mais de 1 ano. 
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10.4.4. [MI] – Mandado de Injunção (Art. 5º LXX, Art. 102 “q”; II “a”; art. 121 § 4º, Lei 13.300/16): 
 
1) Conceito: trata-se de remédio constitucional, sob procedimento especial, colocado à disposição dos titulares 
de direitos subjetivos constitucionais cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma 
regulamentadora. 
 
OBS1: normas constitucionais de eficácia limitada - Empregado para suprimir omissões inconstitucionais 
 
OBS2: Natureza Dúplice (é remédio constitucional, mas segue também a previsão infraconstitucional – CPC) 
OBS3: Direitos Metaindividuais. Art. 12 e 13 da Lei 13.300/16. 
 
 Art. 12) Legitimados:  Ministério Público; 
     Partido Político; 
     Organização Sindical; e 
     Entidade de Classe ou Associação (1 ano). 
 Art. 13) Sentença faz coisa julgada para os associados 
 
2) Condições específicas da Ação:  
-Direito subjetivo definido em norma constitucional; 
-Inexistência de norma regulamentadora; e 
-Nexo de causalidade entre a ausência de norma infraconstitucional e a eficácia limitada da norma 
constitucional, C/A inviabilização do exercício do direito subjetivo. 
 
3) Objetivo: 
 
 1a Corrente: Constituição do órgão remisso em mora. 
 2a Corrente: Fixação de prazo para o Poder Legislativo produzir a norma. Transcorrido o prazo, 
compete ao Poder Judiciário regulamentar a questão. 
 3a Corrente: O objeto do MI seria a elaboração da norma regulamentadora pelo PJ. 
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10.4.5. [HD] – Habeas Data (Art. 5º LXXII, Lei 9507/97): 
 
1) Conceito: remédio constitucional, sob procedimento especial, dirigido ao conhecimento ou retificação, como 
também a anotação, contestação ou explicação de dados pessoais constantes nos assentamentos de registros ou 
Banco de dados entidades governamentais ou de caráter público.  
 
2) Condição específica da Ação: tentativa extrajudicial devendo à petição inicial ser instruída com a prova da 
recusa da entidade governamental após o decurso do prazo de 10 dias (p/ conhecimento) e de 15 dias (para 
anotação, contestação, explicação e retificação) 
 
OBS: Art 2º, 3º, 4º, 8º, § único e 10 da Lei 9507/97 x Art. 5º XXXV, Art. 217 § 1º. 
 
A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui 
requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data. Sem que se configure situação prévia 
de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data.  
 
 

10.4.6. [AP] – Ação Popular: 
1) Conceito: remédio constitucional sob o procedimento especial, colocado a disposição de qualquer cidadão 
para obter a invalidação de atos concretos ou acordos administrativos ilegais, ilegítimos ou ilícitos e lesivos ao 
patrimônio público, meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Trata-se do meio de controle da atividade 
administrativa e atos que atingem uma coletividade. A ação popular não é ação destinada à defesa de interesse 
subjetivo individual, mas sim de natureza coletiva. É a concretização do princípio republicano, que impõe ao 
administrador público o dever de prestar contas. 
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Macete: MMP3 
 M: Moralidade Administrativa 
 M: Meio Ambiente 
 P: Patrimônio Público 
 P: Patrimônio Histórico 
 P: Patrimônio Cultural 
 
2) Espécies:  
 

A) AP. Preventiva 
B) AP. Repressiva 

 
3) Condições Específicas da Ação: 
 

ATO ILÍTICO + DANO 
(ou OFENSA) 

I - Existência de ilegalidade, ilegitimidade ou ilicitude do ato impugnado. 
II – Lesividade do ato impugnado 
 
 
4) Objeto: ORDEM Impeditiva ou Corretiva. 
 
5) Partes: 
Legitimidade Ativa: A AP é colocada à disposição de qualquer cidadão (em regra), pessoas naturais em pleno 
exercícios de seus direitos políticos. 
 
 
OBS1: Portugueses que residem no Brasil 

- Cópia do título de eleitor 
- Públicação da Portaria do Min da justuça que concede Direitos Políticos. 

 
Legitimidade Passiva: pessoas jurídicas públicas, tanto da Administração direta quanto da indireta, inclusive 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, ou privadas, em nome das quais foi praticado o ato 
a ser anulado, e mais as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, 
ratificado ou praticado pessoalmente o ato ou firmado o contrato impugnado, ou que, por omissos, tiverem dado 
oportunidade à lesão, como também, os beneficiários diretos do mesmo ato ou contrato.  

OBS2: 
 Requisito objetivo da [AP]: refere-se à natureza do ato ou da omissão do Poder Público a ser 
impugnado, que deve ser, obrigatoriamente, lesivo ao patrimônio público, seja por ilegalidade, seja por 
imoralidade. 

 Requisito subjetivo da [AP]: somente tem legitimidade para a propositura da ação popular o cidadão. 

OBS3:STF: "Não cabe ação popular contra ato de conteúdo jurisdicional, praticado por membro do Poder 
Judiciário no desempenho de sua função típica". → Afinal, a ação popular só incide sobre a atuação administrativa 
do Poder Público. 
Ex: Imagine que uma decisão judicial seja lesiva ao patrimônio público. Cabe ação popular contra esse ato? NÃO!!! 
Essa decisão deverá ser atacada por meio de outro tipo de ação. 
 



    www.estudodireito.com	
	

	
10 Leonardo	Ervatti	

Coach	de	Concursos	

OBS4: Não cabe cautelar, mas cabe liminar. 

10.4.7. [ACP] – Ação Civil Pública: 
 
1) Conceito: remédio constitucional sob o procedimento ordinário, dirigido à tutela de direitos difusos e 
coletivos, SEM prejuízo de direitos individuais homogêneos, quando revestidos de suficiente abrangência ou 
expressão social. 
A ação civil pública deve ser interposta para proteção de interesses sociais difusos e coletivos. Ou seja, possui 
uma incidência maior de interesses e direitos a serem tutelados, vez que poderá reprimir ou impedir danos 
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica e da 
economia popular. 
 
OBS: Artigo 81 CDC. 
 
GRAVE: "Ação Civil Publica  tem natureza condenatória, enquanto a Ação Popular tem natureza 
desconstitutiva".  
 
2) Condições Específicas da Ação:  
Inquérito Civil: Art 8. §1º, 9º da lei 7347/85 – trata-se de procedimento administrativo investigatório da autoria 
e materialidade de ameaça ou lesão a interesse metaindividual, conduzido diretamente pelo MP. 
 
3) Partes: 
 
Legitimidade Ativa: 
 -Art. 5º, Lei ACP 
 -Art. 4º, LC 80/94 
 -Art 134, CF 
 -Art 5º, LXXIV, CF 
- Diferentemente da Ação Penal Pública, a Ação Civil Publica não é privativa do Ministério Público, podendo 
ser, além do MP, intentada por: → Rol Taxativo: 
 1) Qualquer ente federativo (União, Estados, Municípios e DF); 
 2) Autarquia, Fundação Pública, SEM ou EP; 
 3) Defensoria Pública; 
 4) Associação constituída há pelo menos 1 ano e que possua como finalidade a proteção ao meio 
ambiente, ao consumidor, ao patrimônio histórico etc. 
 
Legitimidade Passiva: Qualquer pessoa natural ou jurídica, pública ou privada. 
 
10.5. Direitos Sociais: 
 
1) Conceito: São direitos fundamentais próprio do homem-social porque dizem respeito a um complexo de 
relações sociais, econômicas ou culturais que o indivíduo desenvolve para realização da vida em todas as suas 
potencialidades, sem as quais o seu titular não poderia alcançar e fruir dos bens de que necessita. São direitos 
de 2ª Geração Dimensão. 
 
2) Observações: Não se trata de uma dimensão de direitos contra o Estado, mas que se busca implementar por 
meio do Estado. O Estado deve ter uma atuação positiva para garantir a efetividade destes direitos, diferente 
da atuação negativa por parte dos direitos de primeira geração. 
 
3) Classificação:  
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 3.1) Direitos Sociais em sentido estrito/restrito: 
 

A) Direito à Moradia: Habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto que promova 
com dignidade o bem-estar dos seus moradores. 

OBS: Impenhorabilidade do bem de família. (Lei 8009/90) – Regra 
Bem de família: visa assegurar a dignidade da pessoa humana (casa + bens móveis necessários – TV, cama, 
geladeira, carro como meio de trabalho). Por este motivo, pessoas, ainda que solteiras, podem ter o bem de 
família assegurado.  
 
B) Direito à Alimentação: Acesso estável e permanente a alimentos saudáveis, seguros e sadios, 

culturalmente aceitos e produzido de forma sustentável. 
OBS: Programa Nacional de acesso à alimentação, programa Bolsa Família. 
 
C) Direito ao Transporte: Deslocamento de passageiros e cargas pelos modais aeroviário, rodoviário, 

ferroviário, dutoviário (EC 90/15), hidroviário. 
É um Direito Mãe (“mater”) ligado diretamente ao direito ambulatorial. 
 
D) Direitos à Seguridade Social: Consunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e 

sociedade civil no sentido de promover a saúde, previdência social e assistência social. 
 D1) SAÚDE: Não se restringe ao acesso ao tratamento médico, mas também aos medicamentos 
necessários aos tratamentos. 
  - Saúde Particular; 
  - Saúde Pública (Acesso Universal) 
 
 Teoria da Reserva do Possível: é o limite econômico que o Estado pode gastar.  
 
Teoria da Reserva do Possível: A teoria da reserva do possível serve para determinar os limites em que o 
Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade aos direitos sociais. Segundo ela, a efetivação dos direitos sociais 
encontra dois limites: 
1 - a suficiência de recursos públicos 
2 - a previsão orçamentária da respectiva despesa. 
Assim, trata-se de uma teoria que afasta a aptidão do Poder Judiciário de intervir na garantia da efetivação de 
direitos sociais. 
 
"Considere a ideia de que os direitos de defesa identificam-se por sua natureza preponderantemente negativa, 
tendo por objeto abstenções do Estado. Nesse sentido, os direitos de defesa possuem maior carga de eficácia 
que os direitos sociais a prestações, pois estes estão sujeitos à "reserva do possível".  
 
Reserva do Possível X Mínimo Existencial: 
- É fato que o Estado não conseguirá concretizar tudo aquilo que deve, mas, pelo menos o mínimo existencial 
deve se tornar uma relação que se revista de caráter impositivo ao Estado, que se não concretizado, poder-se-á 
validamente invocar uma intervenção judicial de forma a compelir o poder público. Essa invocação poderá ser 
feita via mandado de segurança, ou até mesmo, provocar o MP ao ingresso de uma ação civil pública. 
- A "reserva do possível" não pode ser oponível à realização do "mínimo existencial" 
 
Princípio da Proibição do Retrocesso no Domínio dos Direitos Fundamentais e Sociais (ou Vedação ao 
Retrocesso): É o princípio de estatura constitucional que visa a impedir que sejam frustrados os direitos 
políticos, sociais, culturais e econômicos já concretizados, tanto na ordem constitucional como na 
infraconstitucional, em atenção aos objetivos da República Federativa do Brasil, que são os de promover o bem 
de todos, sem quaisquer formas de discriminação, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a 
pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
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- Por este princípio, que não é expresso mas decorre do sistema jurídico-constitucional, entende-se que uma lei, 
ao regulamentar um mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio 
jurídico da cidadania e não pode ser arbitrariamente suprimido. O que se veda é o ataque à efetividade da 
norma, que foi alcançada a partir da sua regulamentação. 
Ex: Se o legislador infraconstitucional deu concretude a uma norma programática ou tornou viável o exercício 
de um direito que dependia de sua intermediação, não poderá simplesmente revogar o ato legislativo, fazendo a 
situação voltar ao estado de omissão legislativa anterior. 
 
STF: Declarou a existência de direito subjetivo público de crianças de até 5 anos de idade ao atendimento em 
creches e pré-escolas. A referida corte consolidou, ainda, o entendimento de que é possível a intervenção do 
Poder Judiciário visando à efetivação desse direito constitucional. 
 
Os municípios são os verdadeiros responsáveis por implementar as políticas públicas, cabendo ao Poder 
Federal, principalmente, a destinação de recursos, enquanto aos Poderes Municipais a efetiva execução. Os 
Poderes Estaduais são um meio termo, são responsáveis por harmonizar as políticas dos diversos municípios de 
forma que não haja disparidade de desenvolvimento de um em relação ao outro. 
 
 D2) DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL: Contribuição à seguridade social, com o fim de cobrir 
os riscos sociais do desemprego involuntário, encargos de família, idade avançada, incapacidade, morte, 
reclusão, tempo de contribuição (Lei 8213/91). A regra geral é que a Previdência é contributiva. 
 
 D3) DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL: Serviços e benefícios assistenciais com o escopo de 
assegurar/tutelar a familía, maternidade, infância, adolescência, velhice e deficiênia. Não necessita de 
contribuição. (Lei 8.724/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social + Decreto 6.214/2007) 
 Pela LOAS uma família se encontra em condição de miserabilidade se possuir sua renda abaixo de ¼ 
do Salário Minímo. O julgamento pelo quantum do ¼ do salário mínimo tem sido considerado subjetivo  
 
 “Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.” 
 

E) Direitos Particulares: 
 
-Direitos de Família 
-Diretos dos Índios 
-Direitos das Crianças, Adolescentes, Portadores de Deficiência e Idosos 
 

STF: Declarou a existência de direito subjetivo público de crianças de até 5 anos de idade ao atendimento em 
creches e pré-escolas. A referida corte consolidou, ainda, o entendimento de que é possível a intervenção do 
Poder Judiciário visando à efetivação desse direito constitucional. 

 
 

 3.2) Direitos Sociais de Natureza Econômica (Art. 6º - 11º) 
 

A) Direito ao Trabalho: Proteção da relação de emprego contra a despedida artbitrária ou sem justa causa, 
sob pena de indenização compensatória. 
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B) Direito dos Trabalhadores: São expressos pela proteção contra o desemprego, participação nos lucros 
ou resultados da empresa, duração do trabalho, férias, proteção à paternidade, maternidade, segurança e 
medicina do trabalho, acordos e convenções coletivas, automação, prescrição, indiscriminação, 
organização sindical e greve. 

 
O Art.7 trás os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (rol exemplificativo), podendo haver outros que 
visem à melhoria de sua condição social 
Atenção! Os diversos direitos garantidos pela constituição aos trabalhadores são elencados de forma 
exemplificativa. 
 

Art. 7°, I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 
E o único direito dos trabalhadores expresso na CF que será nos termos de Lei Complementar. 
 

Ficará VEDADA a DISPENSA ARBITRÁRIA ou sem justa causa:  
 
1) Do empregado eleito para cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato;  

2) Da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. 
 
O FGTS não é direito dos servidores públicos estatutários, nem é uma garantia conferida aos empregados 
domésticos. Entretanto, a lei faculta a inscrição, pelo empregador, do doméstico no FGTS. 
 
Súmula: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de 
base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
 
Súmula: Não viola a CF o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças 
prestadoras de serviço militar inicial. 
 
-Proteção contra o desemprego (Art. 7º, II, III, XXI) 
-Salário (Art. 7º, IV, X) 
-Participação nos lucros (Art. 7º, XI) 
-Duração normal do trabalho (Art. 7º, XIII, XVI) 
-Férias (Art. 7º, XVII) 
-Maternidade (Art. 7º, XVIII, XIX, XXV) 
 
A licença-paternidade é benefício que até hoje não foi regulamentado pela legislação infraconstitucional, 
continuando em vigor o mandamento previsto no ADCT, que diz que "até que lei venha a disciplinar, o 
prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias". 
 
-Segurança e Medicina (Art. 7º, XXII, XXIII, XXVIII) 
-Automação (Art. 7º, XXVII) 
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-Prescrição (Art. 7º, XXIX) 
 
A Ação deve ser impetrada dentro de um prazo de 2 anos para se cobrar créditos de até 5 anos (da data do 
ingresso) 
 
-Indiscriminação (Art. 7º, XXX – XXXII) 
-Sindicatos (Art. 8º) 
 
Associação profissional ou sindical pode ser criada sem necessidade de autorização ou lei. O Poder 
Público não pode interferir.  
"O poder público não pode interferir na organização sindical, e nem exigir por meio de lei autorização 
para sua criação, mas pode exigir o registro no órgão competente". 
 
BASE TERRIORIAL dos Sindicatos: 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. 
 
Sindicato defende interesses coletivos ou individuais. 
Ex: O sindicato dos Auditores da Receita Federal poderá atuar na defesa judicial ou administrativa de um 
único membro acusado de acesso imotivado aos sistemas do órgão. 
 
A assembleia geral fixará a contribuição (confederativa) que, em se tratando de categoria profissional, 
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição (sindical ou corporativa) prevista em lei. 
 

 
 
-Greve (Art. 9º) 
 
O direito de greve dos trabalhadores independe de lei, diferentemente da greve do funcionalismo público 
que precisa ser regulada por lei específica. → O direito de greve dos trabalhadores é norma de eficácia 
plena, enquanto dos servidores públicos é de eficácia limitada. 
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DIREITOS DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS 

 

  
 

- Somente alguns direitos dos trabalhadores são extensíveis aos Servidores Públicos, e em se tratando 
especificamente das convenções e acordos coletivos, temos também uma importante posição do Supremo: "A 
fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva". 
 
Faremos então aqui, uma separação em 4 grupos: 
Grupo 1 - Direitos que não são extensíveis nem aos domésticos nem aos servidores. 
Grupo 2 - Direitos extensíveis tanto aos domésticos quanto aos servidores públicos. 
Grupo 3 - Direitos extensíveis só aos domésticos. 
Grupo 4 - Direitos extensíveis só aos servidores. 
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 3.3) Direitos Sociais de Natureza Cultural: 

 
A) Direito à Cultura: Bens de natureza material ou imaterial, portadores de referência à identidade, à ação, 

à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 
- Art. 216 §6º - Estados podem vincular até 0,5% da Rec. Tribut. Liq. para programas culturais (com 

vedações) 
- Art. 215 §3º 

 
B) Direito ao Desporto: Práticas desportivas. 
C) Direito a Educação:  

- Fomentado por instituições públicas e privadas de ensino: 
 BÁSICO = Educação Infantil, Fundamental e Média 
 SUPERIOR = Graduação e Pós-graduação 

 
10.6. Direito à Nacionalidade: 
 
1) Conceito: Trata-se de direito fundamental próprio do homem-nacional, porque é titularizado e exercido por 
pessoas que mantém um vínculo jurídico-político com determinado estado para considerá-lo como integrantes 
da população deste.  
“É o vínculo jurídico e político existente entre a pessoa (nacional) e a nação (grupo humano fixado em um 
território cujos membros se sentem parte de uma unidade (apresentam consciência de sua nacionalidade), tendo 
em comum laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos)” 
 
A Nacionalidade é formada por uma dimensão HORIZONTAL e outra VERTICAL. 
 
2) Aquisição da Nacionalidade:  
 
2.1) Primária (ou Originária) "nato" → Adquirida por fato natural. Resulta do nascimento  
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 A) Critério sanguíneo – Jus Sanguinia - Nacionalidade Primária pelo Critério Sanguíneo: É 
nacional todo aquele filho de nacionais, independentemente de onde tenha nascido. 
 

 B) Critério territorial – Jus Soli - Nacionalidade Primária pelo Critério Territorial: É nacional 
quem nasce no território do Estado que o adota, independentemente da origem sanguínea dos seus pais. 
ADOTADA NO BRASIL COMO REGRA. 
2.2.) Secundária (ou Adquirida ou Derivada) "naturalizado" → Resulta de Ato Volitivo após o nascimento – 
é dada pela naturalização (pode ser Ordinária ou Extraordinária) 
 
 
 A) Naturalização Ordinária: A naturalização daqueles originários de países de língua portuguesa é 
facilitada, sendo apenas exigidos 2 requisitos: 
1) residência no Brasil por 1 ano ininterrupto 
2) idoneidade moral. 
 
OBS: O mero cumprimento dos requisitos não assegura ao estrangeiro a nacionalidade brasileira. A 
concessão desta é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, ou seja, depende de uma análise quanto à 
conveniência e à oportunidade por parte deste. 
 
A CF abre uma coxa aos PORTUGUESES, que se estes cumprirem 2 requisitos, ganham os mesmos 
DIREITOS dos naturalizados (apesar de não se tornarem naturalizados): 
1) Tem que ter residência permanente no País 
2) Tem que ter reciprocidade no ordenamento jurídico português 
 
Gravar! Portugueses: 
A Constituição confere aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor 
de brasileiros, os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. 
Atenção: Os portugueses não podem ser chamados de naturalizados, mas sim equiparados a brasileiros. Não 
se pode confundir os termos. Esta errado a assertiva que diz "são brasileiros naturalizados os portugueses com 
residência permanente no País..." 
 
 B) Naturalização Extraordinária: A naturalização dos demais estrangeiros depende de 3 requisitos: 
1) Residência ininterrupta no Brasil por mais de 15 anos 
2) Ausência de condenação penal 
3) Requerimento do interessado 
OBS: Ao contrário do que ocorre na naturalização ordinária, o interessado tem direito subjetivo à nacionalidade 
brasileira. Portanto, esta não pode ser negada pelo Chefe do Executivo. 
 
OBS1: A extradição não implica perda da naturalização! 
OBS2: A CF pode fazer e faz distinção entre nato e naturalizado. Quem não pode fazer tal distinção é a lei. 
OBS3: A CF veda a extradição de brasileiros NATOS. 
OBS4: Extradição de  de brasileiro NATURALIZADO na hipótese de crime comum, praticado antes da 
naturalização e de tráfico ilícito de drogas, apurado por pronunciamento judicial. 
OBS5: Cargos Exclusivos de brasileiros natos: 
Gravar! 
1- O único Membro do Judiciário que precisa ser nato é o Ministro do STF; 
2- O único Ministro de Estado que precisa ser nato é o Ministro da Defesa; 
OBS6: Aquisição da nacionalidade Originária (5 hipóteses, art. 12, CF) 
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3) São brasileiros: 
  
3.1.) NATOS: 
 
 

 
3.2.) NATURALIZADO: 

 
 
4) Perda da Nacionalidade (Art. 12, §4º, CF): 
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5) Símbolos da República (Art. 13, §1º, CF): 
A Bandeira Nacional 
O Hino Nacional 
As Armas Nacionais 
O Selo Nacional 
 
6) Teorias: Temos 3 correntes que explicam o direito a nacionalidade. 
 Corrente CLÁSSICA: Compreende que o nacional, possui um vínculo como se fosse uma 
propriedade. 
 Corrente PRIVATISTA: A natureza jurídica de nacionalidade se vincula ao Estado. 
 Corrente PUBLICISTA: A nacionalidade decorre de um vínculo jurídico do nacional com o 
seu Estado. 
 
à O Estado exerce um poder nacional que é um direito de 1ª DIMENSÃO – Direito a Liberdade. 
 

NACIONAL ó NACIONAL (Coordenação - Horizontal) 
ESTADO ó NACIONAL (Subordinação – Vertical) 

 
Polipatrida: É o conflito positivo entre duas ou mais nacionalidades. 
Apatridade: É o conflito negativa entre nacionalidades, é a ausência da pátria, de nacionalidade. 
 
10.7. Direitos Políticos: 
 
1) Conceito: São direitos fundamentais próprios do homem-cidadão, porque titularizados e exercíveis por 
pessoas que participam da vida política e da organização governamental e administrativa do Estado 
Democrático.  
“São aqueles que garantem a participação no processo político e nos órgãos governamentais, por meio das 
diversas formas de sufrágio (capacidade de votar e ser votado): direito de voto, direito à elegibilidade, direito à 
participação popular, etc.” 
 
OBS - CIDADANIA x NACIONALIDADE: 
 
Cidadania sem nacionalidade (Art. 17, CF) do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta de Portugal e 
Brasil – “Quase Nacionalidade” – Equiparação entre portugueses e brasileiros. 
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Sufrágio X Voto 
• Sufrágio: Direito a participar do pleito eleitoral, ele será universal, não havendo restrições de cunho 
econômico ou intelectual. 
 
• Voto: Meio pelo qual se exerce o sufrágio. O voto é direto, secreto, periódico, e com valor igual para todos 
(estas características, bem como a universalidade, são cláusula pétreas, não podendo ser abolidas por emenda 
constitucional). A Constituição também diz que o voto também é obrigatório para aqueles que estiverem entre 
18 e 70 anos de idade, e não forem analfabetos ou conscritos no serviço militar obrigatório (para estes é 
facultativo). O voto é obrigatório, no entanto, não é uma cláusula pétrea. 
 
 
2) Direito de Votar (Alistabilidade): Aptidão para a aquisição e exercício do direito de votar (Jus Sufragi) em 
decorrência de preceito administrativo, qualificação e inscrição dos eleitores com a atribuição do título de 
eleitor.  
 
 Quem é obrigado a se alistar? 
1) Maiores de 18 anos 
 
 Quem é facultado a se alistar? 
1) Analfabetos 
2) Maiores de 70 anos 
3) Maiores de 16 e menores de 18 anos 
4) TSE → Pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento 
das obrigações eleitorais, relativamente ao alistamento e ao exercício do voto.  
Ex: Tetraplégico 
 
 Quem é vedado a se alistar? 
1) Estrangeiros 
2) Conscritos, durante o período do serviço militar obrigatório 
 
3) Direito de Ser Votado (Eligibilidade): 
 
 Inelegibilidade Reflexa (ou Indireta): São causas de inelegibilidade relativa por motivos de 
casamento, parentesco ou afinidade. Possuem este nome pois o fato de uma pessoa ocupar um cargo reflete 
sobre terceiros. Ocorre ao parentes ou cônjuge do chefe do Poder Executivo. Assim, o cônjuge ou parentes, 
consanguíneos ou afins até 2° grau, não poderão se eleger a cargos eletivos no território da circunscrição do 
mandato do chefe do executivo. Porém, no caso de reeleição, não há o que se falar na inelegibilidade reflexa 
prevista. Veja: 
"São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º 
grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, 
de Prefeito ou ainda de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição". 
- Alcança só o território de jurisdição do titular. 
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Ex: Os afetados pela inelegibilidade devido ao cargo de Prefeito, não poderão candidatar-se a qualquer cargo do 
Executivo ou Legislativo dentro do Município 
 
- Nem mesmo a dissolução do casamento, quando ocorrida durante o mandato, afasta a inelegibilidade reflexa. 
 
 Desincompatibilização: É o desvencilhamento do cargo para não incorrer em inelegibilidade. 
Ex: Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do DF e os 
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. 
- Um parente até 2° grau do chefe do executivo pode se candidatar? Sim, porém, se o cargo escolhido for no 
território da circunscrição onde o chefe do Executivo, parente seu, mantém o mandato, esta candidatura só 
poderá ocorrer caso este chefe do Executivo se desincompatibilize em até 6 meses antes do pleito. 
 
OBS: O militar não pode filiar-se a partido político. Então como ele será elegível, já que uma das 
condições de elegibilidade é a vinculação partidária? 
Resposta: O TSE determinou que caso o militar venha a candidatar-se, a ausência de prévia filiação partidária 
(uma das condições de elegibilidade) será suprida pelo registro da candidatura apresentada pelo partido político 
e autorizada pelo candidato. "Ao militar da ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo não se aplica a 
condição de elegibilidade relativa à filiação partidária, necessita-se apenas do pedido de registro de 
candidatura, após a sua escolha em convenção partidária". 
 
Para concursos, devemos fixar também sobre o Militar: 
• Se < 10 anos de serviço deverá afastar-se da atividade; 
• Se > 10 anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato 
da diplomação, para a inatividade. 
Segundo o TSE, esse afastamento do militar com menos de 10 anos de serviço se dá em caráter definitivo. O 
que não acontece para o militar que tenha mais de 10 anos de serviço, que deverá ficar agregado (deixar de 
exercer as suas funções, porém com direito a remuneração) pela autoridade superior e só deverá ir para 
inatividade se eleito. 
 
Lei complementar (nacional) estabelecerá outros casos de inelegibilidade.  
Ex: Lei da Ficha Limpa (LC 135/10) 
 
LC Nacional X LC Federal: 
LC Nacional → Abrange todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Ex: Código 
Penal 
LC Federal → Abrange somente a União. Ex: Lei 8.112/90 
 
Princípio da Anterioridade Eleitoral: A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua 
publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 
- A lei eleitoral tem vigência (“força de lei”) imediatamente, na data de sua publicação. Entretanto, produz 
efeitos apenas em momento futuro: não se aplica à eleição que ocorrer até um ano da data de sua vigência. 
Ex: A Lei da Ficha Limpa (LC 135/10) entrou em vigor em 2010 porém não foi aplicada nas eleições de 2010. 
 
 
4) Perda ou Suspensão dos Direitos Políticos – Privação da Cidadania (Art. 15, CF) 
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OBS: A Doutrina Majoritária costuma tratar como PERDA apenas o inciso I do Art. 15. 
 
10.8. Direitos Culturais: 
 
(CF, 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. 
 
ADI 2163, Relator Min. Nelson Jobim – Lei Estadual e Meio Entrada. 
Debateu se o Estado estaria intervindo na economia. Decidiu-se por fazer prevalecer o direito à cultura sob a 
não intervenção do Estado. 
 
ADI 1856, Relator Min. Celson de Mello – Lei Estadual que defendia a Farra do Boi. 
Na decisão o ministro alegou que “O constituinte objetivou – com a proteção da fauna e com a vedação, dentre 
outras, de práticas que submetam os animais à crueldade – assegurar a efetividade do direito fundamental à 
preservação da integridade do meio ambiente, que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio 
ambiente natural, cultural, artificial (espaço urbano) e laboral” 
 
(CF, Art. 215, § 1º) O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
Ex: Da preservação do índio silvícola (totalmente aborígene) que foi trazido para testemunhar em julgamento. 
 
HC 80240 Relator Min. Sepúlveda Pertence – Índio conduzido como testemunha em CPI. 
A convocação de um índio para prestar depoimento em local diverso de suas terras constrange a sua liberdade 
de locomoção, na medida em que é vedada pela Constituição da República a remoção dos grupos indígenas de 
suas terras, salvo exceções nela previstas (CF/88, artigo 231, § 5º). Ademais, o depoimento do índio, que não 
incorporou ou compreende as práticas e modos de existência comuns ao "homem branco" pode ocasionar o 
cometimento pelo silvícola de ato ilícito, passível de comprometimento do seu status libertatis. 
 
(CF, Art. 215, § 2º) A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os 
diferentes segmentos étnicos nacionais. 
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(CF, Art. 215,§ 3º) A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público.  
 
Ex: Caso da Reserva Raposa Serra do Sol. As terras são da União e são usadas em usufruto pelo Índios 
(PETIÇÃO 3.388 RORAIMA). O Presidente Michel Temer em 2017, aprovou parecer da Advocacia-Geral da 
União que manda a União seguir a decisão do STF. 
 
Art 231 e Art 232.  
 
Convenção 169 da OIT – internalizado pelo Decreto Nº 5051/04 
 
10.9. Direitos da Natureza: 
 
Art. 225, CF - 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. 
 
 §1º - Diretrizes constitucionais que trazem obrigações ao Poder Público. 
   
> Lei 11.105/05 – Regulamenta os incisos II, IV e V, estabelecendo normas para o uso de técnicas de 
engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados. 
> Lei 4771/65 – Código Florestal. 
> Lei 5197/67 – Código de Caça. 
> Decreto Lei 221/67 – Código de Pesca. 
 
Sustentabilidade: Termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades 
atuais da sociedade sem comprometer o futuro das próximas gerações. 
 
OBS: Obsolescência Programada - é a decisão do produtor de propositadamente desenvolver, fabricar, 
distribuir e vender um produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não-funcional especificamente 
para forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto. A Sustentabilidade visa combater esse 
problema 
 
 
10.9.1. Princípios: 
 
A) Precaução: Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 
absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a 
degradação ambiental (Princípio 15 da declaração RIO/92 sobre meio ambiente). 
- Art. 10 e 11 do protocolo de cartagena 
 
B) Princípio do Poluidor Pagador: Quem pratica algum ato lesivo ao meio ambiente deverá reparar o dano. 
 
Art. 225, § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
 
- Declaração de Estocolmo – 1972 (Princípio 1) 
- Declaração do Rio de Janeiro (Princípio 16) 
 
OBS: Poluidor – Art. 3º IV – Lei 6938/81. 
 
10.9.2. O Novo Constitucionalismo Latino Americano 
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O novo constitucionalismo latino-americano promove uma ressignificação de conceitos como legitimidade e 
participação popular – direitos fundamentais da população –, de modo a incorporar as reivindicações das 
parcelas historicamente excluídas do processo decisório, notadamente a população indígena. Além disso, 
passamos de uma Antropocentrismo para um Biocentrismo, trazendo para o centro de proteção dessa 
sociedade o MEIO AMBIENTE. 
 
Ex: Constituição do Equador (Art. 10). Pachamama (Mãe Natureza) é uma entidade personalizado – Rio 
Vilcabamba - Julgado de 2011. 
  


