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Direito à Igualdade 

- Estrangeiros: como regra geral, são garantidos aos estrangeiros todos 

os direitos fundamentais inerentes à proteção da dignidade humana. 

- “O súdito estrangeiro [...] tem direito a todas as prerrogativas básicas 

que lhe assegurem a preservação do status libertatis” (HC n. 94.016). 

- Exceção: direitos políticos. Apenas os integrantes do povo brasileiro 

(brasileiros natos e naturalizados) participam da formação da vontade 

estatal. 



Direito à Igualdade 

- Quase-nacionais: “aos portugueses com residência permanente no 

país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos 

os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta 

Constituição” (art. 12, §1º, CF/88). 

- Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e 

Portugueses: prevê, no seu art. 7º, a possibilidade de exercício de 

direitos políticos.  

 



Direito à Igualdade 

- Concursos públicos: o art. 37, I da CF/88 prevê que cargos, empregos 

e funções públicas são acessíveis aos estrangeiros “na forma da lei” e 

o art. 207, §1º faculta às universidades a admissão de técnicos, 

professores e cientistas estrangeiros, também na forma da lei.  

- O art. 37, I, CF/88 é uma norma de eficácia limitada, que depende de 

regulamentação (RE n. 544.655 AgR). 



Direito à Igualdade 

- O STF entende que, por não ser norma reservada à competência 

privativa da União, o tema deve ser regulamentado pela legislação dos 

Estados-membros (RE n. 590.663 AgR). 

- Porém: “o requerimento de aquisição da nacionalidade brasileira é 

suficiente para viabilizar a posse no cargo disputado mediante 

concurso público. Isto quando a pessoa requerente contar com quinze 

anos ininterruptos de residência fixa no Brasil, sem condenação penal.” 

(RE n. 264.848).  



Direito à Igualdade 

- Igualdade material: a simples garantia de igualdade formal pode ser 

um meio de perpetração de injustiças, por não considerar as 

diferenças concretas entre grupos e indivíduos. 

- A dimensão material da igualdade exige que o desigual seja tratado 

desigualmente; assim, a CF/88 contém diversos dispositivos que 

estabelecem tratamentos diferenciados para grupos vulneráveis em 

razão do gênero, idade, etnia, condições físicas e condições 

econômicas. 



Direito à Igualdade 

- Art. 3º, CF/88: “constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

 



Direito à Igualdade 

- Ao estabelecer estes objetivos fundamentais, a CF/88 reconheceu que 

a sociedade brasileira era (é) profundamente desigual e estabeleceu 

um dever concreto para o Estado de trabalhar para a redução destas 

desigualdades. 

- Isto pode ser feito pelo estabelecimento de vedações de 

discriminação (comandos proibitivos), ações protetivas e ações 

afirmativas.  



Direito à Igualdade 

- Medidas proibitivas: os incisos XLI e XLII do art. 5º dispõem que “a lei 

punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais” e “a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. 

- Exigem a atuação incisiva do Estado para coibir práticas 

discriminatórias. Exemplo: Lei n. 7.716/89, que define crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião e procedência nacional.  

 



Direito à Igualdade 

- Medidas protetivas: a CF/88 estabelece uma série de tratamentos 

diferenciados, amparados na perspectiva material da igualdade.  

- Alguns exemplos: 

- Assistência jurídica integral e gratuita para os que comprovarem 

insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV); 

- Concessão gratuita de registro civil de nascimento e certidão de óbito 

para os reconhecidamente pobres (art. 5º LXXVI); 



Direito à Igualdade 

- Aposentadoria com menor tempo de contribuição para mulheres, 

para os portadores de deficiência e para os que fazem jus às 

aposentadorias especiais (art. 40, §§ 1º a 4º); 

- Dispensa do serviço militar obrigatório para mulheres e eclesiásticos, 

em tempos de paz (ar. 143, §2º); 

- Garantia de benefício de prestação continuada à pessoa portadora de 

deficiência e idosos hipossuficientes (art. 203, V). 

 



Direito à Igualdade 

- Assim, o princípio da igualdade fática impõe aos poderes públicos a 

adoção de medidas redutoras ou compensatórias de desigualdades 

de recursos ou de acesso a bens ou utilidades.  

- Há um dever de agir específico no sentido de promover a igualdade 

entre pessoas em determinadas situações e de reduzir desigualdade 

em âmbito social (Novelino). 



Direito à Igualdade 

- Assim, as medidas normativas que vierem a ser adotadas a fim de 

reduzir as desigualdades serão consideradas constitucionais, mesmo 

em “aparente” confronto com o caput e o inciso I do art. 5º. 

- ADI n. 4.424 (Lei Maria da Penha): “No tocante à violência doméstica, 

há de considerar-se a necessidade da intervenção estatal. (...) No caso 

presente, não bastasse a situação de notória desigualdade 

considerada a mulher, aspecto suficiente a legitimar o necessário 

tratamento normativo desigual, tem-se como base para assim...  



Direito à Igualdade 

... se proceder a dignidade da pessoa humana, o direito fundamental de 

igualdade e a previsão pedagógica segundo a qual a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A 

legislação ordinária protetiva está em fina sintonia com a Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, no 

que revela a exigência de os Estados adotarem medidas especiais 

destinadas a acelerar o processo desconstrução de um ambiente onde 

haja real igualdade entre os gêneros”.  



Direito à Igualdade 

- Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão: Novelino defende 

que “eventuais omissões do Legislativo e do Executivo no 

cumprimento do dever de redução das desigualdades pode ser 

combatida, no âmbito judicial, pela ADO”. 

- É possível, também, a utilização do mandado de injunção, quando as 

normas constitucionais atribuírem direitos subjetivos a determinados 

grupos e estes não puderem ser exercidos em razão da ausência da 

norma regulamentadora.  



 


