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RESUMO 

A eficácia de um direito fundamental não é plena. Ela pode ser restringida diante de um 

fato concreto, quando o exercício de um direito fundamental por seu titular impede ou 

dificulta que o titular de um outro direito também fundamental o exerça eficazmente. 

Trata-se de uma autêntica colisão entre direitos fundamentais que deve ser solucionada 

levando-se em consideração a premissa de que os direitos fundamentais devem sempre 

ser tutelados, sob pena de ofensa ao ordenamento constitucional. O presente artigo 

envolve a análise do referido fenômeno da colisão entre direitos fundamentais e 

apresenta a ponderação de interesses como um método apto a encontrar uma resposta 

justa e razoável a cada fato concreto. 
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ABSTRACT 

The efficacy of the basic rights isn’t absolute. It can be restrained in concrete case, 

when the exercise of a basic right by its owner is hinder or make difficult to the owner 

of another basic right to exert it with the effectiveness. It is an authentic collision 

between the basic rights and it must be solved in consideration of one premise: the basic 

rights must be tutored, under penalty of an offence to the constitutional order. This 

article involves the analyses of the related phenomenon of the collision between basic 

rights and presents the balance of interests as an apt method to find an answer 

reasonable and joust to each fact concrete. 
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INTRODUÇÃO 

Os direitos fundamentais, concebidos a partir da positivação na esfera 

constitucional dos denominados direitos naturais, aparecem no ordenamento tanto como 

uma restrição do poder do Estado frente aos interesses particulares, quanto uma 

obrigação positiva do Ente Federativo de atuar exaustivamente para resguardar a 

concretização destes direitos e impedir que os mesmos sofram algum tipo de restrição. 

A problemática do presente trabalho surge a partir do momento em que 

pleno o exercício de um direito fundamental de um titular encontra óbice perante o 

exercício de um outro direito igualmente constitucional de outro titular. 

Diante destes casos um magistrado deve partir das premissas de que o direito 

fundamental deve ser tutelado pelo Estado; de que não há como fazer um juízo prima 

facie de um direito fundamental perante o outro, visto que são dotados de um mesmo 

peso axiológico; de que os métodos hermenêuticos clássicos não são aplicáveis a estas 

normas. 

Surge, conseqüentemente, a dificuldade de responder perguntas como: Qual 

direito fundamental tutelar e qual restringir? Qual o método utilizado para encontrar a 

solução mais adequada? Até que ponto um direito fundamental pode ser restringido? 

É nesta perspectiva que este trabalho se desenvolverá, respondendo esta e 

outras questões, na busca de um método hermenêutico constitucional que resultar em 

uma medida constitucionalmente válida e apropriada. 

 

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA – DOS IDEAIS JUSNATURALISTAS À 

POSITIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Antes de analisarmos a problemática do presente trabalho, cabe um breve 

histórico dos direitos fundamentais partindo das primeiras concepções jusnaturalistas 

até a sua positivação nos diplomas constitucionais, com o fim de demonstrar a 

importância desses direitos no mundo jurídico. 
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O que realmente ocorre é que estes direitos fundamentais conquistados não 

são resultados de processos instantâneos, mas sim de um processo gradativo da 

evolução humana, com gênese no direito natural, a partir da conscientização do homem 

da existência de seus próprios direitos. 

Entretanto, foi com o jusnaturalismo racional dos séculos XVII e XVIII, de 

modo especial por meio de suas teorias contratualistas, que a concepção atual de 

direitos fundamentais começou a ganhar notoriedade, uma vez que uma grande parte 

destes direitos há muito já eram considerados direitos naturais pelos jusfilósofos. 

Nesta fase racional subjetivista, o jusnaturalismo se desligou dos 

fundamentos ontológicos e teológicos dos jusnaturalismos clássico e medieval e adotou 

o próprio homem como fonte originária de todos os direitos naturais. 

O ser humano, com isso, pelo simples fato de existir, passava a ser 

considerado titular de direitos incondicionáveis, imutáveis e inalienáveis, que tinham o 

condão de limitar o poder estatal, além de legitimarem seu exercício. 

A partir deste ideal e no decorrer do século XVIII, surgiram renomadas 

declarações que efetivaram a consagração dos direitos naturais aos indivíduos como 

uma esfera autônoma de atuação, limitando o poder do Estado1. Entre estas declarações 

ganha papel de destaque a Declaração do Estado da Virgínia de 17760. 

No entanto, é após o advento da Revolução Francesa de 1789 e com a 

conseqüente elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fundados 

nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que surge a idéia da universalidade 

destes direitos, expandindo-os a todos os indivíduos, independente de qualquer fator 

sócio-político. 

Paulo Bonavides dissertou nesse sentido: 

Constatou-se então com irrecusável veracidade que as declarações 
antecedentes de ingleses e americanos podiam talvez ganhar em 
concretude, mas perdiam em espaço de abrangência, porquanto se 
dirigiam a uma camada social privilegiada (os barões feudais), quando 
muito a um povo ou a uma sociedade que se libertava politicamente, 

                                            
1  FARIAS, Edílson Pereira de. Colisão de Direitos – A Honra, A Intimidade, A Vida Privada e A 
Imagem versus A Liberdade de Expressão. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1996, p. 58. 
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conforme era o caso das antigas colônias americanas, ao passo que a 
Declaração francesa de 1789 tinha por destinatário o gênero humano.2  

 

Estes direitos que a partir deste marco histórico passaram a abranger 

qualquer cidadão, ainda não eram considerados direitos fundamentais. Eles só atingiram 

este status, enquanto o conjunto de direitos e liberdades garantidos pelo Estado, a partir 

do processo de positivação a que foram submetidos, consistente na incorporação destes 

direitos no ordenamento jurídico de um Estado em forma de normas. 

Entretanto, não basta que haja a efetiva proteção destes direitos pelo Estado 

em qualquer espécie normativa, torna-se imperioso, desta forma, que sejam previstos e 

tutelados no ápice da fonte primária normativa, ou seja, na Constituição. 

Canotilho assevera que: 

A positivação de direitos fundamentais significa a incorporação ns 
ordem jurídica positiva dos direitos considerados naturais e 
inalienáveis do indivíduo. Não basta qualquer positivação. É 
necessário assinalar-les a dimensão de Fundamental Rights colocados 
no lugar cimeiro das fontes de direito: as normas constitucionais. Sem 
essa positivação jurídica, os “direitos do homem são esperanças, 
aspirações, idéias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política”, 
mas não direitos protegidos sob a forma de normas (regras e 
princípios) de direito constitucional.3

 

Segue o autor nessa mesma linha de pensamento, citando Cruz Villalon: 

Por outras palavras que pertencem a Cruz Villalon: ‘onde não existir 
constituição não haverá direitos fundamentais. Existirão outras coisas, 
seguramente mais importantes, direitos humanos, dignidade da 
pessoa; existirão coisas parecidas, igualmente importantes, como as 
liberdades públicas francesas, os direitos subjectivos públicos dos 
alemães; haverá, enfim, coisas distintas como foros ou privilégios’. 
Daí a conclusão do autor em referência: os direitos fundamentais são-
no, enquanto tais, na medida em que encontram reconhecimento nas 
constituições e deste reconhecimento se derivem conseqüências 
jurídicas.4

 

Portanto, não é possível atribuir a algum direito o rótulo de direito 

fundamental sem que haja a sua efetiva constitucionalização reconhecendo-o e 

                                            
2  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
516.  
3  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5ª ed. 
Coimbra: Almedina, 2002, p. 377. 
4  Idem, p. 377. 
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tutelando-o. Caso contrário, estaríamos frente a um grotesco equívoco quanto às 

terminologias atribuídas às mais variadas modalidades de direitos. Isto porque o fato de 

não estarem positivados em uma Constituição não quer dizer que não exista qualquer 

direito protegido, mas apenas que não são direitos fundamentais, mas outros, como 

direitos humanos, liberdades públicas, etc. 

 

2 A ESTRUTURA DA NORMA JURÍDICA 

A partir do Código de Napoleão, na França, iniciou-se uma idéia de tentar 

prever nos diplomas legais todos os atos e fatos jurídicos que, porventura, pudessem 

ocorrer e suas respectivas conseqüências, não sendo possível a existência de lacunas. 

Havia um grande esforço para transformar o Direito em uma Ciência com as mesmas 

características das ciências naturais e exatas. Tal movimento foi denominado 

positivismo jurídico e tinha como principal característica o afastamento entre Direito e 

juízos de valor, principalmente o valor de justiça, uma vez que a norma era justa pelo 

simples fato de ser válida formalmente5. 

Após este período, os princípios, que antes eram meramente fontes 

secundárias de direito, assumiram o status de norma jurídica e passaram a figurar no 

corpo dos mais modernos textos Constitucionais. 

Essa sucinta introdução tem por objetivo demonstrar a mudança de 

concepção com relação à estrutura da norma jurídica, uma vez que passou a englobar no 

âmbito de seu conceito, também, o caráter axiológico dos princípios. Além disso, por 

ser muito tênue a linha limítrofe entre direitos fundamentais e princípios, não poderia 

existir uma teoria satisfatória da colisão entre direitos fundamentais sem uma 

abordagem da estrutura da norma jurídica, distinguindo-se regras de princípios 6. 

Tem-se, portanto, que a norma jurídica é um gênero, da qual as regras e os 

princípios são espécies. 

                                            
5   O rigoroso legalismo deflagrado nesta época acabou por legitimar e justificar, por exemplo, a 
ascensão do Nazismo e todas as atrocidades do Holocausto, fazendo com que, após a Segunda Grande 
Guerra, ocorresse uma considerável relativização desse positivismo jurídico. 
6  ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997, p. 81.  
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O Professor José Joaquim Gomes Canotilho traz algum critérios doutrinários 

para se fazer essa distinção, entre eles o do grau de abstração7, através do qual os 

princípios são tidos como normas com um elevado nível de abstração, enquanto no 

conteúdo das regras esse mesmo nível se mostra relativamente baixo. 

O grau de determinabilidade8 na aplicação do caso concreto, por sua vez, 

leva em consideração a atuação do intérprete. Os princípios, por serem normas com 

conteúdos indeterminados e vagos, exigem mediações concretizadoras por parte do 

aplicador do direito, enquanto as regras podem ser aplicadas de uma forma mais direta, 

através da subsunção. Se o fato ocorreu conforme dita o conteúdo da regra, ela estará 

apta a produzir os seus efeitos jurídicos. 

O caráter de fundamentalidade da norma no sistema das fontes de direito, 

ainda segundo o Doutrinador, também pode ser tomado como um critério de distinção, 

uma vez que “os princípios são normas de natureza ou com um papel fundamental no 

ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex: 

princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico 

(ex: princípio do Estado de Direito)”9. 

Não obstante a este critérios e a outros aqui não citados, Robert Alexy 

destaca como ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios, o fato desses 

últimos serem mandatos de otimização, determinando que algo seja realizado na maior 

medida possível10. 

Portanto, uma nítida característica seria o fato de poder ser aplicado em 

diferentes graus de concretização, dependendo das condições fáticas e jurídicas. 

As regras, ao contrário, são normas que preceituam uma imperativamente 

uma permissão, uma proibição ou uma imposição, que é ou não cumprida11. Segundo 

Ronald Dworkin, as regras são aplicadas no sistema do tudo-ou-nada (all-or-nothing), 

                                            
7  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 1.034. 
8  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 1.034. 
9  Idem, Ibidem. 
10  Idem, Ibidem. p. 86. 
11  Idem, Ibidem. p. 1.035. 
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ou seja, é aplicada ao caso fático, ou não. Se a regra tem validade, então há de ser 

cumprida na exata medida de sua determinação, nem mais nem menos. 

A diferença entre regras e princípios fica ainda mais nítida quando entram 

em conflito. Assim, a resolução do conflito entre duas regras antagônicas se verifica 

através de introdução de uma cláusula de exceção ou através de um juízo de validade12. 

Assim, se uma regra proíbe que se deixe a sala antes que toque o sino de 

saída e uma outra obriga que todos saiam da sala em caso de incêndio, o conflito será 

resolvido através da inserção de uma cláusula de exceção. Desta forma, as duas regras 

devem ser interpretadas conjuntamente, de maneira que todos devem permanecer na 

sala de aula até que soe o sinal da saída, exceto em caso de incêndio13. 

Mas, não é sempre que será possível esta interpretação. Há casos em que 

uma regra deverá ser declarada inválida para que a conflitante possa produzir os seus 

efeitos. Este juízo de validade pode ser realizado através dos métodos hermenêuticos da 

hierarquia, do lex posterior derogat legi priori, e lex specialis derogat legi generali. 

O método de solução dos embates entre princípios é completamente distinto. 

Em uma situação conflituosa, um princípio terá que ceder diante do outro, não 

significando declara-lo inválido. 

Paulo Gonet Branco nos ensina que "no conflito entre princípios, deve-se 

buscar uma conciliação entre eles, uma aplicação de cada qual no caso concreto, sem 

que um dos princípios venha a ser excluído do ordenamento por irremediável 

contradição com o outro”14. 

Enquanto o conflito entre regras se resolve através de um juízo de validade, 

o conflito entre princípios é solucionado por intermédio de um juízo de valor, de peso, 

devendo ser resolvido através da ponderação, que será analisada mais detalhadamente a 

seguir.  

 

                                            
12  Idem, Ibidem. p. 87. 
13  Exemplo fornecido por Robert Alexy em: ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos 
Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 88. 
14  BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Aspectos de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. In 
MENDES, Gilmar Ferreira; et. al. Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2002, p. 182. 
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3 CONCEITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Levando-se em consideração o que foi sucintamente abordado e a conclusão 

a que se chegou ao final do primeiro capítulo, podemos alcançar um conceito simples e 

restrito de direitos fundamentais como sendo o conjunto de direitos da pessoa humana 

reconhecidos de forma expressa ou implícita por uma determinada ordem 

constitucional15. 

Entretanto, atribuir um conceito sólido aos direitos fundamentais não é tarefa 

das mais fáceis. Isto explica o fato de não haver um consenso firmado entre os 

estudiosos do direito sobre a conceituação destes direitos. 

Para Konrad Hesse “direito fundamentais são aqueles direitos que o direito 

vigente qualifica de direitos fundamentais.”16

Para Gregório Peces-Barba Martínez os direitos fundamentais são: 

Una pretensión moral justificada, tendente a facilitar la autonomía y 
la independencia personal, enraizada en las ideas de libertad y 
igualdad, con los matices que aportan conceptos como solidariedad y 
seguridad jurídica, y construida por la reflexión racional en la 
historia del mundo moderno, con las aportaciones sucesivas e 
integradas de la filosofía moral y política liberal, democrática y 
socialista.17

 
Com o fim de melhor elucidar o presente estudo, trazemos à baila o conceito 

adotado por Ingo Wolfgang Sarlet que diz que “direitos fundamentais, ao menos de 

forma geral, podem ser considerados concretizações das exigências do princípio da 

dignidade da pessoa humana”18. Tal conceito deverá ser levado em consideração 

quando formos tratar dos nortes para a solução dos direitos fundamentais. 

 

4 O FENÔMENO DA COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

                                            
15  VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos Fundamentais – uma Leitura da Jurisprudência do STF. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2006, p.36. 
16  HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 
Traduzido por Luiz Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1998, p.225. 
17  MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Curso de Derechos Fundamentales. Teoria general. 
Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 1999, p. 109. 
18  SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos Diretos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004, p.110. 
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Conforme se pode perceber pela própria dificuldade encontrada na tentativa 

de conceituá-los, os direitos fundamentais são direitos heterogêneos, cujos conteúdos 

são manifestamente abrangentes, mutáveis e que, na maioria das vezes, só podem ser 

revelados diante de um fato concreto e quando da interação entre si ou nas relações 

destes com outros bens constitucionalmente tutelados. 

Diante disso, resulta que, em determinadas situações fáticas, estes direitos 

entram em colisão uns com os outros ou com outros valores constitucionais, surgindo, 

desta forma, a problemática da colisão entre direitos fundamentais. 

É de se observar que, por certo, um conflito é capaz de acionar 

simultaneamente a necessidade de proteção de dois ou mais direitos fundamentais, 

idênticos ou não, ou seja, ao exercer um direito fundamental, um indivíduo pode 

encontrar pela frente, em condições completamente antagônicas e colidentes quanto ao 

seu direito, um outro titular de um direito fundamental que deseja igualmente exercê-lo. 

Diante disso, podemos esboçar um conceito para o instituto da colisão dos 

direitos fundamentais como sendo o impasse que surge quando um titular de um direito 

fundamental, ao exercê-lo, impede ou dificulta que o titular de outro direito, também 

fundamental, o exerça plenamente. 

Estas colisões podem se apresentar em duas hipóteses19. A primeira ocorre 

quando o exercício de um direito fundamental entra em choque com o exercício de 

outro direito fundamental. Como exemplo, citamos a colisão entre o direito à vida e o 

direito à liberdade religiosa20. A segunda hipótese ocorre quando o choque se dá entre 

um direito fundamental e um outro bem jurídico protegido constitucionalmente. É o que 

ocorre, exemplo quando o direito fundamental de deslocação passa a ser restringido por 

um bem da comunidade, a saúde pública.  

O fenômeno da colisão entre estes direitos em muito se assemelha aos 

conflitos entre os princípios, justamente pelo fato de, tanto os direitos fundamentais, 

quanto os princípios, possuírem características peculiares de deterem um conteúdo 

                                            
19  FARIAS, Edílson Pereira de. Op. Cit., p. 93. 
20  O choque entre estes dois direitos fundamenteis ocorre comumente quando um cidadão adepto 
da religião Testemunha de Geová necessita ser submetido à uma transfusão de sangue. Como a referida 
religião não admite esta hipótese, sob pena de se tornar um ser impuro, o cidadão prefere correr o risco da 
morte ao ser submetido a um procedimento como este.  
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polimórfico e por exigirem o emprego de processos semelhantes para a solução entre 

conflitos. 

Diante disso, podemos verificar que, para solucionar uma colisão entre 

direitos fundamentais, é insuficiente a mera utilização de um juízo de validade com base 

nos critérios hermenêuticos clássicos aplicados para a solução de colisão entre as regras, 

a saber, hierárquico, cronológico ou da especialidade. 

O critério hierárquico, frente a um conflito entre direitos deste porte, não 

surtiria nenhum efeito prático, uma vez que todas as normas constitucionais estão 

prevista no mesmo diploma legal, inexistindo, portando, uma hierarquia axiológica 

entre eles.21

O critério cronológico também se verifica completamente ineficaz a 

obtenção de um resultado satisfatório, já que todos os direitos fundamentais e bens 

constitucionais foram editados em um único momento, com a promulgação da Carta 

Magna22. 

Tampouco o critério da especialidade se demonstraria útil, face ao caráter 

genérico das normas fundamentais da constituição e dos bens por ela tutelados, 

inexistindo uma posição de especialidade entre eles. 

Não obstante, os conflitos entre direitos fundamentais também não se 

resolvem apenas com a aceitação preliminar de que uns direitos são mais importantes 

que outros, já que, como dito, todos estão previstos na mesma tábua axiológica, 

inexistindo, desta forma, qualquer hierarquia valorativa entre eles.  

Canotilho afirma que “excluem-se, por conseguinte, relações de preferência 

prima facie, pois nenhum bem é, prima facie, quer excluído, porque se afigura 

excessivamente débil, quer privilegiado, porque, prima facie, se afigura com valor 

‘reforçado’ ou até absoluto”23. 

                  

4.1 DA COLISÃO APARTENTE E DA COLISÃO AUTÊNTICA  

                                            
21  SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2000, p.32. 
22  Id., Ibid. p.30. 
23  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª ed. 
Coimbra: Almedina, 2001, p. 1.203. 
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O primeiro passo a ser dado ao nos deparamos com uma situação em que 

dois ou mais direitos fundamentais entram em suposta colisão, é delimitar o que a 

melhor doutrina convencionou chamar de âmbito de proteção do direito fundamental24. 

A partir disto, poderemos verificar a existência de uma real colisão e encontrar a 

solução mais adequada ao caso concreto. Trata-se, portanto, de uma fração da realidade 

que o constituinte houve por bem definir como objeto da proteção da garantia 

fundamental. 

Para Canotilho, delimitar o âmbito de proteção de uma norma de direito 

fundamental significa: 

Determinar quais os bens jurídicos protegidos e a extensão dessa 
proteção – âmbito de proteção da norma – e verificar se os bens 
jurídicos protegidos por uma norma constitucional consagradora de 
um direito, liberdade e garantia sofrem de qualquer restrição 
imediatamente estabelecida pela própria constituição – restrição 
constitucional expressa – ou se a constituição autoriza a lei a restringir 
esse âmbito de proteção – reserva de lei restritiva.25

 
Portanto, torna-se de vital importância delimitar o âmbito de proteção dos 

direitos fundamentais para evitar situações ilusórias, onde uma interpretação meramente 

literal da norma de direito fundamental pode nos levar a uma falsa impressão de que 

certa situação está incluída no âmbito de proteção de um direito, o que na verdade não 

está. Estas situações são denominadas de colisões aparentes entre direitos fundamentais.  

Diante de uma situação como esta, o intérprete é levado a crer que dois ou 

mais direitos fundamentais estão em conflito entre si, porém, o que se observa na 

verdade é uma simples aferição incorreta do âmbito de proteção. 

Um exemplo comumente encontrado nos manuais é a divulgação de idéias 

com conteúdo manifestamente racistas, resultando em um conflito entre o direito 

fundamental da liberdade de expressão e o princípio da dignidade da pessoa humana. 

No corrente caso, ao encontrarmos o âmbito de proteção de cada direito, podemos 

verificar que houve uma colisão meramente aparente, visto que a liberdade de expressão 

não comporta uma ação que ofenda a ordem constitucional. 

                                            
24  Idem. Ibidem. p. 1.195. 
25  Idem. Ibidem. p. 1.195. 
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A solução para estes conflitos aparentes é simples, pois basta que se tutele 

integralmente o direito fundamental restringido, no exemplo citado o princípio da 

dignidade da pessoa humana, pois o direito fundamental de livre expressão estaria 

excedendo os limites de seu âmbito de proteção, devendo, portanto, ser limitado na 

medida em que o extrapola. 

Quando, ao contrário, mesmo após a delimitação do âmbito de proteção, 

pudermos verificar uma real colisão entre os direitos fundamentais em questão, 

estaremos diante de uma colisão autêntica. 

Na colisão autêntica há um verdadeiro embate ente os âmbitos de proteção 

de dois ou mais direitos fundamentais ou bens constitucionalmente garantidos. 

Robert Alexy, citado por Clèmerson Marlin Clève e Alexandre Reis Siqueira 

Freira, leciona que existem colisões autênticas de direitos em sentido amplo e em 

sentido estrito26. Por colisões em sentido amplo entende-se como sendo aquelas que 

surgem do choque entre de um direito fundamental com outros bens jurídicos 

constitucionalmente protegidos. As colisões em sentido estrito, por outro lado, surgem a 

partir do momento em que o exercício de um direito fundamental de um titular encontra 

um óbice pelo exercício de um direito fundamental de outro titular. 

A solução para as colisões autênticas não é encontrada tão facilmente quanto 

nas colisões aparentes. Isto, como já foi dito anteriormente, porque os direitos 

fundamentais não se submetem às técnicas hermenêuticas clássicas de resolução de 

conflitos. Também não são suscetíveis a serem preteridos em detrimento a outro direito 

fundamental, por gozarem de um mesmo status axiológico atribuído pela constituição. 

Diante desta dificuldade em harmonizar os conflitos autênticos entre os 

direitos fundamentais, devemos buscar métodos seguros que atendam satisfatoriamente 

as especificidades destes direitos fundamentais sem esvaziar-lhes o conteúdo.  

No item seguinte analisaremos alguns dos métodos utilizados pela doutrina 

para a solução destas colisões. 

                                            
26  SARMENTO, Daniel (Org.). Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao professor 
Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, p.233. 
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5  O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A PODERAÇÃO DE 

INTERESSES  

O princípio da proporcionalidade, que tem a sua gênese na dogmática 

germânica, vem ganhando papel de destaque na atual teoria constitucional, como um 

importante parâmetro para a solução das colisões entre direitos fundamentais27. 

No direito constitucional brasileiro, o princípio da proporcionalidade é 

garantido implicitamente na Constituição Federal através da cláusula do devido 

processo legal (due process of law) prevista no artigo 5º, inciso LIV. 

Ao analisarmos a própria nomenclatura desse princípio, podemos chegar a 

uma idéia preliminar de haver uma proporção igualitária, equilíbrio, harmonia. É com 

esta perspectiva que empregaremos o princípio constitucional da proporcionalidade na 

busca por uma solução justa frente às colisões entre direitos constitucionais 

fundamentais, através da limitação de medidas restritivas destes direitos e de um 

sopesamento correto e harmonioso entre os dois interesses conflitantes perante um caso 

concreto. 

Segundo Daniel Sarmento, “o emprego do princípio da proporcionalidade 

busca otimizar a proteção aos bens jurídicos em confronto, evitando o sacrifício 

desnecessário ou exagerado de um deles em proveito da tutela do outro”28. 

A fim de ampliar o entendimento sobre o princípio da proporcionalidade, 

necessário se faz a identificação e a análise do que a doutrina alemã denomina de 

subprincípios ou princípios parciais do princípio da proporcionalidade. 

Estes princípios parciais são: o princípio da adequação (Geeignetheit), o 

princípio da necessidade (Enforderlichkeit) e o princípio da proporcionalidade em 

sentido estrito (Verhältnismässigkeit). O princípio da adequação determina que o 

intérprete deve se utilizar, dentre os meios disponíveis, aquele que mais apto e 

apropriado para atingir o fim estabelecido. Devendo inexistir uma relação congruente 

entre meio e fim na medida analisada.29 O subprincípio da necessidade, ou princípio da 

                                            
27  Idem. Ibidem. p. 309. 
28  Idem, Ibidem. p. 310. 
29  SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2000, p. 87. 
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exigibilidade, dispõe que a medida restritiva utilizada para o caso concreto seja 

realmente imprescindível à conservação do conteúdo dos direitos fundamentais 

conflitantes, ou seja, deve ser escolhido o meio menos gravoso ao exercício do direito 

fundamental e que não possa ser substituído por outro menos lesivo.30 Por fim, temos o 

subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual devemos 

desenvolver uma análise da relação custo-benefício da norma31, de forma que os 

prejuízos dela decorrentes sejam menores do que os benefícios dela resultantes. Em 

verdade, o intérprete é convidado a realizar uma verdadeira ponderação de interesses ao 

utilizar-se desse subprincípio.32  

Ana Paula de Barcellos considera a ponderação de interesses como sendo 

“uma técnica de decisão própria para casos difíceis (do inglês hard cases), em relação 

aos quais o raciocínio tradicional da subsunção não é adequado”33. 

Existirem situações em que a medida escolhida para a solução dos conflitos 

entre direitos fundamentais, ao passarem pelo crivo dos subprincípio da adequação e da 

necessidade, se verificam perfeitamente adequadas e necessárias, porém, são 

inconstitucionais quanto ao resultado obtido, pois atribuem valores desproporcionais 

aos direitos colidentes, configurando uma verdadeira aberração jurídica. 

É neste momento que aflora a importância da utilização de uma ponderação 

de interesses na hermenêutica jurídica, conferindo um resultado muito mais racional, 

coerente e controlado ao conflito. Deve, assim, a interpretação, ponderar os danos 

causados pela medida restritiva dos direitos fundamentais e os benefícios obtidos, a fim 

de manter uma razoabilidade entre os meios eleitos e o resultado perseguido. 

O intérprete, após uma prévia compreensão dos direitos fundamentais ou 

bens constitucionalmente protegidos envolvidos no conflito, deve atribuir um peso 

específico a cada um deles, através de um sistema de ponderação entre os mesmos. O 

peso atribuído a cada vai depender da intensidade com que estiverem sendo afetados os 

interesses tutelados por cada um dos direitos. Com isso, pode-se afirmar que estes pesos 

emprestados só podem ser mensurados mediante um caso concreto. 
                                            
30  Idem, Ibidem. p. 88. 
31  Idem, Ibidem. p. 89. 
32  Idem, Ibidem. p. 89. 
33  BARROSO, Luiz Roberto (Org.). A Nova Interpretação Constitucional – Ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2003, p.55. 
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A partir da atribuição de carga, é possível definir o nível de restrição que 

cada direito fundamental conflitante será submetido. Ao dissertar sobre o a ponderação 

entre princípios constitucionais em conflito, Daniel Sarmento assegura que “o nível de 

restrição de cada interesse será inversamente proporcional ao peso específico que se 

emprestar, no caso, ao princípio do qual ele se deduzir, e diretamente proporcional ao 

peso que se atribuir ao princípio protetor do bem jurídico concorrente.”34

O referido autor explica metaforicamente o processo de aplicação do 

subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito através da ponderação de 

interesses: 

De um lado da balança, devem ser postos os interesses protegidos com 
a medida, e, de outro, os bens jurídicos que serão restringidos ou 
sacrificados por ela. Se a balança pender para o lado dos interesses 
tutelados, a norma será válida, mas, se ocorrer o contrário, patente 
será a sua inconstitucionalidade.35

 
Desta forma, ponderar não quer dizer atribuir-lhes uma grandeza 

quantitativamente mensurável, muito pelo contrário, significa valorar cada direito 

fundamental em conflito de forma orientada, idêntica e racional, tendo sempre como 

parâmetro a realidade fática do conflito. 

A prática da ponderação, em se tratando de direitos fundamentais, não é 

absoluta, pois deve respeitar o que a doutrina achou por melhor denominar de núcleo 

essencial dos direitos fundamentais. 

Trata-se de um conteúdo mínimo e intangível do direito fundamental, que 

deve sempre ser protegido em quaisquer circunstâncias, seja pelo legislador, seja pelo 

aplicador do Direito36, sob pena de perecer o direito por completo. 

Otto y Pardo, citado por Daniel Sarmento, leciona que o núcleo essencial é o 

“limite de los límites porque limita la posibilidad de limitar, porque señala un límite má 

                                            
34  SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2000, p. 104. 
35  Idem, Ibidem. p. 89. 
36  Idem, Ibidem. p. 111. 

3459



 

allá del cual no es posible la actividad limitadora de los derechos fundamentales y de 

las garantías y de las libertades públicas.37” 

Existem duas correntes doutrinárias que tratam do conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais: a teoria absoluta e a teoria relativa. 

De acordo com a primeira teoria, a absoluta, o conteúdo essencial do direito 

fundamental deve ser demarcado de forma abstrata, inexistindo a possibilidade de serem 

extrapolados os seus limites. 

A teoria relativa, por sua vez, preconiza que o núcleo essencial de cada 

direito fundamental deve ser delimitado tendo como parâmetro o caso concreto, no qual 

se apresenta o conflito. 

O que se pode perceber é que a teoria absoluta, por vezes, pode levar o 

aplicador do direito a situações complexas. São os casos de conflito onde um direito 

fundamental só poderá ser tutelado com a total restrição do outro direito igualmente 

fundamental ou bem constitucionalmente protegido. Como exemplo podemos citar o 

aborto em casos de anencefalia, onde entram em colisão a dignidade da pessoa humana 

e o direito fundamental à vida do feto38. Aqui, se o aplicador do direito tutelar algum 

desses direitos, por certo cerceará por completo o exercício do direito concorrente, 

sendo impossível uma tutela parcial de ambos os direitos. 

Portanto, a teoria relativa do núcleo essencial se apresenta como a mais 

adequada, “por ser a que mais se adapta à dinâmica do processo decisório das questões 

constitucionais mais complexas”.39

Pelo que foi dito, podemos concluir que o princípio da proporcionalidade, 

através de uma ponderação de interesses, é um método que fornece resultados bastante 

satisfatórios para as colisões entre direitos fundamentais, ao restringir e tutelar 

razoavelmente cada direito envolvido, de acordo com a forma com que se apresentam 

no caso concreto. 

                                            
37  SARMENTO, Daniel (Org.). Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao professor 
Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, p. 315. 
38  VIEIRA, Oscar Vilhena. Op. Cit. p. 79. 
39  SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2000, p. 113. 
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Porém, a fim de otimizar o resultado obtido através da ponderação, devemos 

levar em consideração outros interesses tutelados pela constituição, especialmente o 

princípio da dignidade da pessoa humana, conforme analisaremos a seguir. 

 

5.1 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

O princípio da dignidade da pessoa humana foi previsto no artigo 1º da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Organização das Nações Unidas. No 

Brasil, o legislador constituinte originário o elencou como fundamento do Estado 

Democrático, sendo previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição vigente. 

Temos, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana como um cerne 

da tábua axiológica constitucional, produzindo efeito em todo o ordenamento jurídico, 

norteando tanto os atos estatais, quanto as relações privadas.40

Portanto, é de manifesta importância o lugar ocupado por este princípio no 

mundo jurídico, motivo pelo qual se torna é inevitável uma análise da dignidade da 

pessoa humana como elemento norteador e otimizador das interpretações voltadas a 

dirimir colisões entre direitos fundamentais. 

É certo que a Constituição prevê o princípio em tela não apenas como uma 

restrição à atuação do Estado, mas também uma obrigação positiva de atuar em prol de 

garantir o mínimo necessário à sobrevivência digna do cidadão. Em outras palavras, 

cabe aos órgãos estatais não apenas abster-se de interferir na esfera individual, mas 

também usar todos os recursos possíveis para evitar que terceiros, mesmo gozando de 

um direito fundamental, afrontem a dignidade de quaisquer cidadãos. 

Neste sentido, a utilização do princípio da dignidade da pessoa humana 

como norte hermenêutico pelo aplicador do direito, nada mais seria do que 

concretização desta obrigação positiva do Estado, por resultar sempre em uma decisão 

que se amolda aos preceitos constitucionais. 

Daniel Sarmento, em brilhante obra, ao lecionar sobre a importância do 

papel hermenêutico exercido pelo princípio da dignidade da pessoa humana assevera 

que “como fundamento basilar da ordem constitucional, o princípio da dignidade da 

                                            
40  Idem, Ibidem. p. 60. 
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pessoa humana configura diretriz inafastável para a interpretação de todo o 

ordenamento”41. 

O princípio da proporcionalidade, por sua vez, aplicado ao caso concreto, 

pode resultar em uma medida que se volte contra os cânones do princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana. 

Isto acentua a possibilidade e, sobretudo, a necessidade de a dignidade 

humana ser utilizada conjuntamente com estes métodos.  

A ponderação também não se apresenta como um método puramente formal. 

Ao contrário, possui uma dimensão amplamente substancial, que deve sempre ser 

destinada à consolidação de valores supremos garantidos pela constituição.  

Essa exigência de afirmação e concretização de valores constitucionais 

supremos só será alcançada na ponderação de interesses, se o resultado da interpretação 

abarcar os ditames do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que todos os 

dogmas constitucionais são meros desdobramentos deste princípio. 

Portanto, toda atividade de ponderação deve ter como norte o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Nas palavras de Daniel Sarmento, “a ponderação deve 

sempre se orientar no sentido da proteção e promoção do princípio da dignidade da 

pessoa humana, que condensa e sintetiza os valores fundamentais que esteiam a ordem 

constitucional vigente.”42  

Por todos os motivos já expostos, concluímos que o princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana exerce um papel de essencial importância na tarefa de 

solucionar as colisões entre direitos fundamentais. Devendo todos os métodos 

hermenêuticos constitucionais, dentre eles a ponderação de interesses, aproveitarem o 

princípio em tela, não como absoluto e prevalecendo em todas as circunstâncias, mas 

sim como um parâmetro para encontrar a solução mais adequada à Constituição Federal. 

                                            
41  Idem, Ibidem. p. 73. 
42  Idem, Ibidem. p.105. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tratando-se de direitos fundamentais, pudemos verificar o importante lugar 

que eles ocupam no ordenamento jurídico, sendo direitos personalíssimos revestidos de 

caráter histórico e que desempenharem relevante papel de limitadores e legitimadores 

das ações do Estado. 

Verificamos também que são direitos cujos conteúdos são abertos e 

genéricos e que, por isso, estão sujeitos a situações em que o exercício de um direito 

fundamental irá se confrontar com o exercício de um outro direito fundamental ou bem 

constitucionalmente protegido. 

Diante destas situações, devemos, inicialmente, fixar o âmbito de proteção 

de cada direito envolvido a fim de verificar a existência de uma colisão aparente ou 

autêntica. Sendo aparente a colisão, basta tutelar completamente o direito fundamental 

restringido em detrimento do outro. 

Entretanto, se a colisão for autêntica, não bastará uma mera subsunção, 

utilisando-se dos métodos hermenêuticos clássicos, hierárquico, cronológico e 

especialidade, para resolver a colisão. 

Diante de uma colisão autêntica, verificamos que o intérprete poderá utilizar-

se do princípio da proporcionalidade, através dos seus subprincípios da adequação, 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, na busca de uma solução que se 

amolde aos ditames da constituição. Verificando-se que a medida a ser tomada para 

resolver a colisão é adequada e necessária, deve o intérprete se fazer valer do método da 

ponderação, atribuindo pesos ou valores aos direitos fundamentais conflitantes, a fim de 

analisar qual será o mais a medida mais razoável, resguardando, de acordo com o caso 

concreto, o núcleo essencial do direito. 

Por fim, surge o princípio da dignidade da pessoa humana como norte 

inevitável em todas as interpretações, tendo em vista ser o princípio do qual decorreram 

todas as outras prerrogativas constitucionais. Caso o resultado esteja contra este 

princípio, estaremos diante de uma flagrante inconstitucionalidade. 

Seguindo os parâmetros apresentados, será possível formular uma 

uniformidade das decisões envolvendo colisões de direitos fundamentais, em benefício 
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da unidade e coerência do sistema; da segurança jurídica e da dignidade da pessoa 

humana. 
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