
Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos 



Art. 5º, caput, CRFB. 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: 



Art. 5º, I, CRFB. Homens e mulheres são iguais em 

direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 



Art. 7º, XVIII, CRFB. Licença à gestante, sem 

prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 

cento e vinte dias; 



Art. 7º, XIX, CRFB. Licença-paternidade, nos 

termos fixados em lei; 



Art. 7º, XX, CRFB. Proteção do mercado de 

trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 

nos termos da lei; 



Art. 201, § 7º, CRFB. É assegurada aposentadoria 

no regime geral de previdência social, nos termos 

da lei, obedecidas as seguintes condições: (...) 



Art. 201, § 7º, CRFB. É assegurada aposentadoria 

no regime geral de previdência social, nos termos 

da lei, obedecidas as seguintes condições: 

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e 

trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 



Art. 201, § 7º, II, CRFB. Sessenta e cinco anos de 

idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 

mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os 

que exerçam suas atividades em regime de 

economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal.  



“(...) Ressaltou-se que, em princípio, pareceria que a norma excluiria de sua 

tutela os estrangeiros não residentes no país, porém, numa análise mais 

detida, esta  não seria a leitura mais adequada, sobretudo porque a garantia 

de inviolabilidade dos direitos fundamentais da pessoa humana não 

comportaria exceção baseada em qualificação subjetiva puramente 

circunstancial. Tampouco se compreenderia que, sem razão perceptível, o 

Estado deixasse de resguardar direitos inerentes à dignidade humana das 

pessoas as quais, embora estrangeiras e sem domicílio no país, se 

encontrariam sobre o império de sua soberania. (...)” (HC 97.147, Segunda 

Turma, relator para o acórdão Ministro Cezar Peluso, julgamento em 4.8.2009 


