
DIREITO CONSTITUCIONAL II – AULA 11 – DIREITOS FUNDAMENTAIS – 1. Geração
de Direitos; 2. Características dos direitos fundamentais;  3. Conceito de Direitos
Fundamentais;  4.  Classificação;  5.  Distinção  entre  direitos  e  garantias
fundamentais;  6.  Limites  e  Funções  dos  Direitos  fundamentais.  7.  Eficácia
horizontal  dos  direitos  fundamentais;  8.  Princípio  da  isonomia/igualdade;  9.
Princípio da Legalidade e da Reserva Legal.

1. Geração/Dimensão de Direitos
Karel Vasak apresentou a expressão, 1979, no Instituto Internacional de Direitos do

Homem, em Estrasburgo (comuna no leste da França) – reconheceu 3 gerações.

Obs.:comuna: cidade emancipada por carta real que lhe concede autonomia.

1ª Geração  - direitos individuais e direitos políticos.
Elementos para surgimento dos Direitos fundamentais:

1- Estado Moderno;
2- O Indivíduo: independente e autônomo;
3- Texto normativo regulador das relações entre Estado e indivíduo.

2ª Geração – pós guerra (1914-1918) – direitos sociais.
Função social da propriedade
Intervenção  do  Estado  (deixa  de  ser  absenteísta)  no  domínio  econômico  e
social.
Estados totalitários:  coletivização dos meios de produção,  igualdade material
como condição de liberdade.

3ª Geração (direitos humanos globais)–  direito  à paz,  ao desenvolvimento,  ao meio
ambiente – são os direitos de solidariedade, direitos humanos globais.

Período histórico – denominado período cultural  – advém de uma sociedade
multicultural.
Peter  Häberle  –  Estado  Constitucional  Cooperativo  –  Estado  aberto  para
relações Internacionais, com abertura global para direitos humanos.
Direitos de titularidade coletiva, direitos difusos, baseiam-se em identidade de
circunstâncias de fato.
Direitos  coletivos: relação  jurídica  base  –  é  possível  saber  qual  grupo
pertence.
Direitos  difusos: indeterminação  absoluta  dos  titulares.  Pressupõe  um agir
solidário, pois não podem ser exercidos individualmente.
Código de Defesa do Consumidor (Lei  n.º  8078/1990):  Art.  81,  parágrafo  único,  I  –
interesses  ou  direitos  difusos,  assim  entendidos,  para  efeitos  deste  código,  os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e  ligadas  por  circunstâncias  de  fato;  II  –  interesses  ou  direitos  coletivos,  assim,
entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que
seja titulares grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária  por  uma  relação  jurídica  base;  III  –  interesses  ou  direitos  individuais
homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
Pacto  sobre  o  Patrimônio  Universal  (1972  –  Carta  dos  Direitos  e  Deveres
Econômicos dos Estados, ONU – 1974 – impedir exploração livre de recursos
como fundo do mar e subsolo) / Pacto sobre a Diversidade Biológica (1992), e
as Tentativas do Protocolo de Kyoto dão atenção especial aos direitos de 3ª
geração.
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4ª Geração : Direitos das minorias – direito à democracia, ao pluralismo, à informação.
Requer, também, a necessidade de expansão da cidadania digital. Na visão de Uadi Lammêgo
Bulos, os direitos relativos à saúde, informática, biociência, alimentos transgênicos, geração de
filhos por inseminação artificial, clonagens, e outros ligados a engenharia genética, seriam direitos
de 4ª geração. O aludido autor chama esse direitos de direitos dos povos.

5ª Geração: Direitos que resgatam a segurança, compaixão e amor por todas as formas
de  vida.  A segurança  humana não pode  ser  plenamente  realizada se não  olharmos para  os
demais como parte integrante do universo e carente de sentimento de amor e cuidado frente à
dominação biofísica.  Um novo humanismo.  Na visão de Uadi Lammêgo Bulos, o direito à paz
não seria de 3ª geração e sim de 5ª, pois por meio dele teríamos instrumentos para minimizar os
absurdos vividos atualmente no que tange a falta de segurança, de harmonia nas instituições mais
basilares do Estado. Em suma, o direito fundamental à paz deve promover ordem nas nações
para que tenhamos paz no mundo.

6ª Geração: Uadi Lammêgo Bulos sustenta a existência da 6ª geração. Assevera o autor
que a democracia, direito de informação e pluralismo político seriam os direitos dessa geração. O
autor  entende  que  tais  direitos  não  são  frutos  da 4ª  geração,  pois  a  4ª  trataria  dos  direitos
advindos da interação entre tecnologia e saúde culminando com a engenharia genética.

2. Características dos direitos fundamentais
Características  intrínsecas  (identificam  a  essência  de  um  direito

fundamental), são elas:
1 – inerência: inerente a cada pessoa pelo simples fato de existir;
2 – historicidade: surgiram do processo evolutivo histórico da sociedade;
3 – universalidade: ultrapassam os limites territoriais de lugar específico;
4 – irrenunciabilidade: podem deixar de ser exercidos, mas não renunciados;
5 – inalienabilidade: não pode ser objeto de alienação ou comercialização, são

indisponíveis;
6 – imprescritibilidade: não prescrevem, porquanto não têm cunho patrimonial;
7 – relatividade: não existe direito absoluto;
8 – indivisibilidade e interdependência:  (Indivisibilidade)realizar direitos civis e

políticos é impossível sem o gozo de direitos econômicos, sociais e de solidariedade.
(Interdependência) ao se considerar em espécie, a sua plena realização depende da
realização de outros direitos.

Características extrínsecas (são identificadas no texto da Constituição), são
elas:

1 – Rigidez: há um processo mais gravoso para modificação pelo legislador e as
demais normas infraconstitucionais guardam dever de compatibilidade vertical;

2 – Imutabilidade dos direitos e garantias fundamentais:  pois são cláusulas
pétreas, art. 5º, §1º, da CF/88;

3 – Aplicação imediata:  os seus preceitos têm eficácia imediata, art. 5º, §1º, da
CF/88, porém não quer dizer que sempre independerá de norma infraconstitucional para
melhor regulamentar a matéria.

3. Conceito de Direitos Fundamentais
Posições jurídicas ativas das pessoas integradas no Estado-Sociedade, exercidas

por  contraposição ao Estado-Poder, positivadas no texto constitucional  (Jorge Bacelar
Gouveia).
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Elementos constitutivos:
a) subjetivo: pessoas integradas no Estado-Sociedade, são os titulares dos

direitos;
b)  objetivo:  conjunto de vantagens, patrimoniais ou não patrimoniais,  em

favor do titular dos direitos fundamentais;
c) formal: consagração das posições de vantagens ao nível da Constituição.

4. Classificação
Direitos  fundamentais:  direitos  positivados  na  Constituição  (formalmente

constitucionais).
Direitos  humanos:  direitos  constantes  nas  declarações  e  convenções

internacionais (materialmente fundamentais).
Baseado na Constituição (José Afonso da Silva)

1 – direitos individuais (art. 5º);
2 – direitos coletivos (art. 5º);
3 – direitos sociais (art. 6º e 193 e SS);
4 – direitos à nacionalidade (art. 12);
5 – direitos políticos (arts. 14 a 17).

Paulo Bonavides
Dimensões dos direitos (contraposição ao termo Geração)

1ª Dimensão: direitos civis e políticos;
2ª Dimensão: direitos econômicos, culturais e sociais;
3ª Dimensão: direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente,

propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação;
4ª Dimensão: direito à democracia, à informação e ao pluralismo.

5.  Distinção entre direitos e garantias fundamentais (são barreiras erguidas para
proteção de direitos consagrados)

Não são nítidas as suas divisões. Ex.: Proibição de censura garante a liberdade de
manifestação de pensamento. 

Sampaio Dória: “os direitos são garantias e garantias são direitos”.
Garantias  são  direitos,  mas  ressaltam  o  caráter  instrumental  de  proteção  de

direitos.
Remédios  constitucionais  são  processos  especiais  previstos  na  CF/88.  Ex.:

Mandado de Segurança / habeas corpus.
Rui Barbosa: 

Direitos são disposições declaratórias (existência legal);
Garantias são disposições assecuratórias que têm por fim proteger

direitos (limitam o poder para realizar a defesa dos direitos).

6. Limites e Funções dos Direitos fundamentais
Os direitos fundamentais não são absolutos nem ilimitados.
Sofrem  limitações  na  necessidade  de  se  assegurar  aos  outros o  exercício

desses direitos, como têm ainda limites externos (necessidade de sua conciliação com
as exigências da vida em sociedade.)

As restrições aos direitos fundamentais inserem-se numa tríplice função
adequadora: restrição de um deles serve para possibilitar que outros direitos sejam

exercidos sem sobreposições, tendo maior eficácia possível;
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dirimente: contexto específico de colisão de direitos fundamentais, caracterizada
pelo  exercício  conflitante  por  parte  de  dois  ou  mais  titulares  de  direitos
contrapostos, servindo de restrição de alguns para evitar conflitos futuros;

comunitária: conjugação entre os direitos fundamentais e os bens ou interesses
coletivos merecedores de tutela.

 
Funções

1  –  Função  de  defesa  ou  de  liberdade:  impede  o  poder  público  de
transgredir direitos fundamentais. Possibilita o indivíduo exigir direitos fundamentais.

2 – Função de prestação social:  particular pode obter do Estado saúde,
educação, segurança e etc.

3 – Função de proteção perante terceiros: O Estado é obrigado a proteger
perante terceiros os titulares de direitos fundamentais. Ex.: proteção do direito à vida.

4 – Função de não discriminação: O Estado tem que tratar os cidadãos
fundamentalmente  com  igualdade.  Ex.:  não  discriminação  em  virtude  de  religião,
participação nos direitos políticos.

7. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais
Eficácia horizontal / Privada / Externa = Particular – Particular
Eficácia vertical = Estado

    x
Particular

Aspectos  gerais:  na  aplicação  destes  direitos  na  relação  particular  e  o
Poder Público não há dúvida quanto a aplicação. Porém, nas relações entre particulares
paira algumas contradições. Ex.: princípio da isonomia deve ser obedecido nas relações
privadas? Empresa deve contratar o melhor candidato? 

Teoria da eficácia indireta (mediata) ou direta (imediata)
Indireta: são  aplicados  de  maneira  reflexa.  Em  duas  facetas:

proibitiva → o legislador não pode criar leis que violem direitos fundamentais; positiva →
o legislador, ao implementar direitos, deve afirmar quais se aplicam as relações privadas.

Direta: alguns direitos são aplicados sem que precise do legislador
afirmar quais são.

Eficácia irradiante dos direitos fundamentais
Consequência  da  dimensão  objetiva  dos  direitos  fundamentais,  para  o

Legislativo (ao elaborar leis), ao Executivo (aplicando as leis) e ao Judiciário ( interpretar
as leis).

Cresce a teoria da aplicação direta dos direitos fundamentais às relações privadas
(eficácia  horizontal).  Logo  cabe  ao  Judiciário  ponderar  os  interesses  envolvidos  na
aplicação do que irá prevalecer.

8. Princípio da isonomia / igualdade: igualdade de todos perante a lei: há de ser formal
e material (deve verificar as diferenças reais de cada um). Igualdade material é fruto do
Estado Social (mais ativo). 

Dificuldades: saber  até  que  ponto  as  desigualdades  não  geram
inconstitucionalidades.

Parâmetros para aplicação (Celso Antônio Bandeira de Melo):
a)  fator  de  desigualação;  b)  correlação  lógica  entre  o  fator  e  a

disparidade no tratamento jurídico diverso; c) consonância da correlação lógica com os
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interesses do sistema Constitucional.
As discriminações positivas usam os parâmetros para sua aplicação. Tais

discriminações são medidas de compensação que o constituinte elegeu para proteger
certos grupos devido a marginalização histórica que sofreram.

Destaque: Teoria da Separete but equal (EUA → separou brancos e
negros,  porém  assegurou  prestação  de  serviços  idênticos.  Foi  superada  pela  teoria
Treatment as an equal  que precisou muito das discriminações positivas para afastar os
sentimentos de discriminação.

9. Princípio da legalidade e da reserva legal: Surge com o Estado de Direito.
Freia o poder autoritário.
Art. 5º, II → ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão

em virtude de lei.
Leitura para o particular: pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe (princípio da

autonomia da vontade que deve ser ponderado com a dignidade da pessoa humana).
Leitura  para  a  administração:  só  pode  fazer  o  que  a  lei  permitir  (princípio  da

legalidade estrita).
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