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- Distinção entre direitos e garantias: a discussão remonta ao séc. XIX. 

- Ruy Barbosa distinguiu as “disposições meramente declaratórias, que são as que 

imprimem existência legal aos direitos reconhecidos e as disposições 

assecuratórias, que são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder. Aquelas 

instituem direitos, estas, garantias” (Lenza).  
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- Direitos: bens e vantagens declarados na Constituição. 

- Garantias: instrumentos pelos quais se assegura o exercício dos direitos ou se 

repara eventual violação. Remédios constitucionais são uma espécie de garantia. 

- Ambas as categorias recebem o mesmo tratamento constitucional. 
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- Deveres fundamentais: previstos no Título II da CF/88 (juntamente com os direitos 

individuais e coletivos), são impostos ao Estado (e seus agentes) e aos outros 

membros da sociedade. 

- Classificação: dever de efetivação dos direitos e garantias, deveres específicos do 

estado em face dos indivíduos, deveres de criminalização, deveres dos cidadãos e 

da sociedade e deveres decorrentes do exercício de direitos (Dimoulis). 
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- Art. 5º, §1º, CF/88: “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata”. 

- Não confunda aplicação com aplicabilidade (normas de eficácia plena e contida 

tem aplicabilidade direta e imediata e normas de eficácia limitada tem 

aplicabilidade mediata e diferida). Silva explica a diferença: 
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- Ter “aplicação imediata” significa dizer que as normas que definem direitos e 

garantias individuais “são dotadas de todos os meios e elementos necessários à 

sua pronta incidência aos fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas 

regulam. A regra é que as normas definidoras de direitos e garantias individuais 

sejam de aplicabilidade imediata. Mas as definidoras de direitos sociais, culturais e 

econômicos nem sempre o são, porque dependem de providências ulteriores” 
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- Grau entende que a aplicação imediata impõe aos particulares o pronto 

cumprimento destas normas e ao Estado (principalmente ao Poder Judiciário), a 

incumbência de torna-las exequíveis e dar-lhes efetividade jurídica. 

- Princípio da máxima efetividade: deve ser dado o sentido capaz de conferir a 

maior efetividade possível aos direitos fundamentais, para que possam cumprir a 

sua função social (Novelino). 
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- Novelino ressalta que, em alguns casos, a CF/88 cria  uma cláusula de exceção, 

indicando que determinado direito ou garantia depende, para a sua realização, da 

criação de uma norma regulamentadora.  

- Regra geral: direitos de defesa são auto-executáveis e direitos a prestações, em 

alguns casos, dependem de norma de regulamentação para que possam produzir 

plenos efeitos.  
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- Art. 5º, §2º, CF/88: “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

- Este parágrafo demonstra que a Constituição adotou uma concepção material de 

direitos fundamentais; o rol de direitos não é taxativo e pode ser ampliado, com o 

auxílio de outras fontes. 
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- Bloco de constitucionalidade: “consiste no reconhecimento, ao lado da 

Constituição, de outros diplomas normativos de estatura constitucional” (Ramos).  

- Regime adotado pelo Brasil: regime democrático representativo. 

- Princípios: Silva destaca os valores democráticos, republicanos, federalistas, de 

realização dos direitos fundamentais e outros.  
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- Tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte: o 

dispositivo possibilita a incorporação de normas de direito internacional ao 

ordenamento jurídico interno; caso estas normas sejam protetivas de direitos 

humanos, estes direitos “não estarão” excluídos do rol de direitos e garantias 

previstos no art. 5º da CF/88.  
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- Tratados: acordos internacionais escritos, feitos entre Estados (ou entre Estados e 

Organizações Internacionais), regidos pelo Direito Internacional Público. 

- STF: mesmo após a conclusão do processo de ratificação, o tratado somente 

adquire aplicabilidade interna após a publicação do Decreto Executivo.  
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- “O iter procedimental de incorporação dos tratados internacionais -[...]- conclui-se 

com a expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de cuja edição 

derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes: a. a promulgação do tratado 

internacional; b. a publicação oficial de seu texto; e c. a executoriedade do ato 

internacional, que passa então, e somente então, a vincular e obrigar no plano do 

direito positivo interno”. (ADI 1480-3/DF) 

 

 

 



 


