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RESUMO

A história do Direito Constitucional e dos direitos fundamentais se entremeia e confunde com a luta histórica pelo poder e pela limitação do 
poder. Apesar de o conceito moderno de Constituição ser relativamente novo, a batalha pela limitação do poder é antiga e envolve parâmetros 
muito além do condicionamento jurídico. De maneira concisa o constitucionalismo e o neoconstitucionalismo podem ser entendidos como 
alicerçados em um binômio de limitação do poder e supremacia da lei, de forma que o reconhecimento de direitos fundamentais, juntamente à 
organização do poder, é exaltado pela doutrina como a mais importante função de uma constituição, cuja preciosidade das conquistas históricas 
se reflete não apenas por meio da determinação destes direitos, mas pela garantia de sua permanência sob a proteção constitucional. A 
supremacia da constituição que vigora nos Estados Democráticos de Direito, bem como a força normativa da constituição, solidificam que a 
superioridade hierárquica das normas constitucionais é característica ínsita e distintiva desta classe normativa, fundamento de todo o 
constitucionalismo contemporâneo. Assim, estando a constituição hierarquicamente superior às demais normas e orientando todo o 
ordenamento jurídico, não pode ter sentido meramente especulativo ou de programa sem concretização. O Brasil vivencia episódios de protestos 
e ondas de insatisfação social, convulsionadas por motivações inúmeras, mas indiscutivelmente resvalando ou atingindo diretamente os direitos 
fundamentais abraçados e garantidos pela Constituição. Se existe determinação constitucional pela inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, se as normas que tratam de direitos fundamentais têm aplicação imediata e não excluem direitos 
fundamentais decorrentes do regime e dos princípios adotados, se estes direitos não estão resumidos e limitados a um artigo ou título da 
Constituição, mas amalgamados por toda sua essência, é com supedâneo na força normativa e na supremacia da constituição que a
fundamentalidade destes direitos se encontra cabalmente protegida, tornando-se necessário mensurar, ainda que de forma propedêutica, 
elementos formadores das causas de suas transgressões, de maneira a alinhar estes efeitos na atual ordem jurídica. O objetivo desta pesquisa é a 
efetiva análise dos direitos fundamentais presentes na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu conceito jurídico-teórico e 
sob a ótica dos direitos subjetivos consequentes de sua inobservância, abordando um paradigma social caracteristicamente destoante do ideal 
constitucional, orientando-se a metodologia em revisão bibliográfica, jurisprudencial e na discussão acadêmica. A pesquisa conclui pela existência 
de elementos disfuncionais e colaboradores à não-realização da Lei Maior, não devendo, entretanto, impedir o reconhecimento dos direitos 
fundamentais como imperativo constitucional.
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