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INTRODuçÃ 

AÇÕES CONSTI 

A Constituição Federal 
ditos fundamentais, a resp' 
à idéia de dignidade humar 
Direito. Todo o sistema jUl 
direitos, o que se percebe r 
les derivados. 

Na linha do que antes 
mentais é a garantia da hig 
base da idéia de Estado. No 
fundamento do Estado derr 
CF, e compreende, como nã 
direitos dela derivados, em 

De fato, absolutamenb 
como direito material, se , 
contra quem quer que seja 
inclusive o próprio Estado. 

Assim, há as chamadas 
(do ponto de vista de sua op 

Significa dizer, por oUl 
plano empírico, depende, " 
igualmente constitucional, 
tos, de modo a que se tra 
ligados a uma situação de j 

empírico, isto é, no plano d 

Para tanto, a Constitui~ 
trumentais), capazes de efe 

Num primeiro plano, ~ 


garantem a todos o respei 

à possibilidade de defesa I 
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