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RESUMO: 

Neste trabalho, pretende-se discutir o fenômeno jurídico da colisão de direitos fundamentais, 

utilizando, para tanto, a teoria dos princípios, especialmente, a desenvolvida pelo jurista 

alemão Robert Alexy. Na busca pela efetividade dos direitos fundamentais, muitas vezes, 

surgem ocasiões em que dois direitos albergados pela Constituição Federal entram em rota de 

colisão. Nesse sentido, dois direitos com amparo constitucional postulam aplicação em um 

mesmo caso concreto. A natureza principiológica dos direitos fundamentais traz para o plano 

axiológico a discussão sobre essa colisão de direitos, impossibilitando a utilização dos 

critérios tradicionalmente empregados na solução de conflitos entre regras. Assim, a 

ponderação surge como técnica de decisão empregada para solucionar a tensão entre os 

princípios que traduzem os valores constitucionais. Nessa técnica, busca-se, em primeira 

análise, solucionar o caso, tentando conciliar ou harmonizar os interesses colidentes, 

aplicando, para isso, o princípio da concordância prática ou da harmonização. Se nesse 

primeiro momento não for possível haver a conciliação, parte-se para o sopesamento de 

valores ou a ponderação propriamente dita. É nesse momento que se busca discutir a 

existência de hierarquia entre os valores constitucionais no caso concreto. Nessa perspectiva, 

procura-se identificar quais os contornos da aplicação do princípio da proporcionalidade nos 

casos de colisão de direitos fundamentais.  
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INTRODUÇÃO: 
 

O presente trabalho alberga o objetivo de discutir o fenômeno jurídico da colisão 

de direitos fundamentais, partindo da distinção feita entre as duas espécies de normas 

jurídicas: regras e princípios.   

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a preocupação com a 

efetividade dos direitos fundamentais se intensificou. Isso se deve ao fato da atual Lei Maior 

ter demonstrado mais prestígio aos direitos fundamentais, em detrimento das anteriores. 

Mesmo com previsão legal nas Constituições anteriores, a doutrina aponta que os direitos 

fundamentais, especialmente, no período posterior a Ditadura Militar, tem tomada o centro 

das discussões jurídicas. De modo que a Constituição Federal de 1988 conferiu a tais direitos 

configurações que os tornam sui generis. 

Os direitos fundamentais têm uma série de características que os tornam 

peculiares. Dentre os aspectos mais relevantes que dotam os direitos fundamentais, está a sua 

aplicabilidade imediata. Por força do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal de 1988, os 

direitos fundamentais não necessitam de regulamentação para que sejam efetivados. O 

referido parágrafo define que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata. 

Outro traço que revela a importância dessa categoria de direitos é a sua 

classificação como cláusulas pétreas. O artigo 60, §4º, inciso IV, da Constituição Federal de 

1988 vedou a abolição dos direitos fundamentais. Nesse sentido, conferiu grande estabilidade 

para os direitos fundamentais, que têm, como veremos adiante, conteúdo intimamente ligado 

à idéia do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Apesar da aplicabilidade imediata e da alta estabilidade conferida pelo seu status 

de cláusula pétrea, as normas constitucionais definidoras de direitos e garantias fundamentais 

podem sofrer restrições. Uma das formas em que se evidenciam essas restrições é a colisão 

dos direitos fundamentais. 

Nas linhas que se seguem, buscaremos analisar o fenômeno jurídico da colisão de 

direitos fundamentais e a técnica da ponderação como forma desenvolvida e discutida pela 

doutrina e pela jurisprudência para contornar essa tensão entre valores de tão grande 

expressão.   



  

1. O NEOCONSTITUCIONALISMO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS: 

Atualmente, a discussão acerca do chamado Neoconstitucionalismo tem tomado 

relevo no meio jurídico. Em breve análise, procuramos identificar as mudanças de paradigmas 

empreendidas por essa nova percepção da Constituição e suas implicações na análise dos 

aspectos gerais dos direitos fundamentais, tendo, como objeto de estudo delimitado, a 

experiência brasileira.   

Foi com o processo de redemocratização do Brasil que a Constituição Federal de 

1988, despontou como marco representativo da travessia do Estado brasileiro, que passou de 

um regime autoritário, violento e repressivo, para o Estado Democrático de Direito, definido 

logo no seu primeiro artigo. 

Com isso, não se pretende dizer que a Constituição Federal de 1988, de pronto, 

supriu todas as ausências e acabou com todos os males do Estado brasileiro, especialmente, os 

institucionalizados pelo Regime Militar. Os direitos nela albergados expressam a árdua 

batalha que não terminou no momento da promulgação da Constituição. Isso porque a luta 

agora é pela efetividade desses direitos.  

No entanto, é flagrante o ganho positivado pela atual Lei Maior. Nesse sentido, 

em palestra de comemoração aos vinte anos da Constituição, Luís Roberto Barroso defendeu 

que “só quem não soube a sombra é que não reconhece a luz que é viver sob instituições 

democráticas”. Portanto, os avanços nas garantias e nos direitos fundamentais postos no atual 

texto constitucional contrastam com as atrocidades institucionalizadas pelo regime ditatorial.  

Ainda como ganho empreendido na atual Constituição, está a maior valorização 

dos direitos fundamentais e sua conseqüente reaproximação da ética e dos valores, delineando 

também, uma nova perspectiva filosófica rotulada de pós-positivismo. Nesse diapasão, busca-

se “[....]ir além da legalidade estrita, mas sem desprezar o direito posto; procura-se 

empreender uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas” 

(Barroso, 2005, p. 4-5). 

Assim, cabe-nos constatar que essas mudanças na interpretação e no trato do 

constitucionalismo que se convencionou chamar de neoconstitucionalismo ou novo direito 

constitucional trouxeram para o centro das discussões os direitos fundamentais e 

desenvolveram uma nova dogmática da interpretação constitucional. “A incorporação 

explícita de valores e opções políticas nos textos constitucionais, sobretudo no que diz 



  

respeito à promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais é a marca do conteúdo 

axiológico da constituição” (Barcellos, 2001). 

Esses valores constitucionais calcados na dignidade da pessoa humana são 

delineados de modo a formar direitos plenamente exigíveis que possuem elementos básicos 

como mostra a definição a seguir: 

Os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à 
ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, 
positivadas no plano constitucional de determinado Estado Democrático 
de Direito, que, por sua importância axiológica, fundamentam e 
legitimam o ordenamento jurídico (Lima. 2009, p. 20). 

 

Os direitos fundamentais surgiram da necessidade de limitar a atuação do Estado 

que pode ser, como visto no caso brasileiro, o maior legalizador de atrocidades, mas, 

atualmente, é indiscutível o fato de que assumiram um caráter axiológico mais amplo, 

assegurando a dignidade da pessoa humana.  

A idéia da dignidade da pessoa humana, que se traduz nos valores básicos para 

uma vida digna em sociedade, forma o aspecto material do direito fundamental. É nesse ponto 

que reside a maior aproximação da ética e dos valores com os direitos fundamentais, pois o 

princípio da dignidade da pessoa humana fornece o substrato da discussão a cerca dos direitos 

fundamentais. 

Esse princípio é de tanta importância que foi positivado, na atual Constituição, 

logo no seu primeiro artigo, inciso III, como fundamento do Estado Democrático de Direito, 

reproduzindo uma expectativa que, de forma indelével, pauta também a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, quando também, em seu artigo 

primeiro, traz a noção de igualdade em direitos e em dignidade. 

A doutrina aponta uma fundamentação e uma conceituação da dignidade da 

pessoa humana que parte da concepção kantiana. Kant, de acordo com que aponta Ingo 

Wolfgang Sarlet, constrói um pensamento que defende a dignidade como repúdio a toda e 

qualquer espécie de coisificação e instrumentalização do ser humano. E é nesse viés, que 

Sarlet traz o seu conceito de dignidade da pessoa humana, vejamos: 

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado 
e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 



  

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que 
integram a rede da vida (Sarlet. 2011, p. 73). 

 

A norma que incorpora valores ligados a essa idéia tem características peculiares 

que destoam da concepção tradicional de norma jurídica. A importância axiológica dos 

direitos fundamentais dá a eles natureza de princípio e não de regra. É para essa distinção que 

está reservado o próximo tópico.    

 

2. PRINCÍPIOS E REGRAS: 

Uma distinção basilar para a discussão da problemática da colisão de direitos 

fundamentais é a feita entre regras e princípios. Apesar de não ser uma discussão recente, a 

doutrina não chega a um denominador comum acerca da conceituação dessas duas espécies de 

normas jurídicas. Isso porque os critérios usados para delimitar o conceito de cada uma delas 

são bastante diversificados: vão desde o grau de generalidade e abstração até a diferenciação 

qualitativa dessas normas. Apesar de, muitas vezes, os critérios serem compatíveis, esse 

último critério, diferença qualitativa, será, como veremos, o empregado para a análise do 

objeto deste trabalho.  

Segundo Virgílio Afonso da Silva, a temática da distinção dessas duas espécies de 

normas ganhou força com as obras de Ronald Dworkin e Robert Alexy. 

Ronald Dworkin construiu sua teoria a partir das críticas feitas ao positivismo 

jurídico, desenvolvido por seu antecessor em Oxford, Herbert Hart. Segundo Dworkin, o 

positivismo jurídico era limitado, posto que não apresentava fundamentação para decisões de 

casos mais complexos. Isso porque, dentro da concepção do positivismo, o direito era um 

sistema composto exclusivamente de regras jurídicas. Nesse sentido, em casos mais 

complexos, os juízes não identificavam nenhuma regra aplicável o que, portanto, não dava 

recursos, dentro do referido sistema, para a solução desses casos.  

As críticas feitas por Dworkin trouxeram à baila outra espécie de norma que não 

era admitida no positivismo jurídico: os princípios. 

Dworkin argumenta que, ao lado das regras jurídicas, há também os 
princípios. Estes, ao contrário daquelas, que possuem apenas a 
dimensão da validade, possuem também uma outra dimensão: o peso. 
Assim, as regras ou valem, e são, por isso, aplicáveis em sua inteireza, 
ou não valem, e portanto, não são aplicáveis. No caso dos princípios, 
essa indagação acerca da validade não faz sentido. No caso de colisão 
entre princípios, não há que se indagar sobre problemas de validade, 



  

mas somente de peso. Tem prevalência aquele princípio que for, para 
o caso concreto, mais importante, ou, em sentido figurado, aquele que 
tiver maior peso. (Silva. 2003, p. 610). 

  

Robert Alexy, assim como Dworkin, considera que a distinção entre regras e 

princípios é de ordem qualitativa e não de grau. No entanto, Alexy soma a isso outra 

caracterização que tem como elemento central a definição de princípios como mandamento de 

otimização (Silva, 2010). Esse é o ponto decisivo da distinção entre regras e princípios feita 

por Alexy. Para ele, princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 

medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, por isso são eles 

mandamentos de otimização. Assim conclui Alexy: 

 

Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são 
caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo 
fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente 
das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídica. 
(Alexy. 2008, p. 90). 

 

Em contrapartida, as regras expressam deveres e direitos definitivos, ou seja, se 

uma regra é válida, então deve se realizar exatamente aquilo que ela prescreve, nem mais, 

nem menos. No caso dos princípios, o grau de realização pode, como visto, variar (Silva, 

2003). 

Quando se diz que as normas de direitos fundamentais são princípios, está se 

admitindo, portanto, que essas normas constitucionais são potencialmente contraditórias, pois 

refletem uma diversidade peculiar de qualquer Estado Democrático de Direito (Lima, 2009). 

Sendo assim, representam valores que podem colidir em determinados casos concretos.  

No próximo tópico, analisaremos a colisão desses direitos fundamentais 

(princípios) e seus efeitos práticos na fruição dos direitos. Posteriormente, veremos a 

aplicação da técnica da ponderação/ sopesamento como forma de solucionar tal ocorrência. 

         

3. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: 

Em linhas gerais, a colisão de direitos fundamentais se configura quando há 

choque entre dois direitos de hierarquia constitucional, sendo necessário averiguar em que 

proporção tais direitos serão aplicados no caso concreto. Nos termos de Gilmar Ferreira 

Mendes: 



  

Fala-se em colisão entre direitos fundamentais quando se identifica 
conflito decorrente do exercício de direitos individuais por diferentes 
titulares. Tem-se, pois, autêntica colisão apenas quando um direito 
fundamental afeta diretamente o âmbito de proteção de outro direito 
fundamental. (Mendes. 2007, p. 331) 

  

Fator que contribui para que ocorra a colisão de direitos fundamentais é a própria 

natureza da norma desses direitos. Daí a necessidade de se fazer a diferenciação empreendida 

no tópico anterior. Conforme explica Lima: 

Esse fenômeno – a colisão de direitos fundamentais – decorre da 
natureza principiológica dos direitos fundamentais, que são 
enunciados quase sempre através de princípios. Como se sabe, os 
princípios, ao contrário das regras, em vez de emitirem comandos 
definitivos, “na base do tudo ou nada”, estabelecem diversas 
obrigações (dever de respeito, proteção e promoção) que são 
cumpridas em diferentes graus. Logo, não são absolutos, pois o seu 
grau de aplicabilidade dependerá das possibilidades fáticas e jurídicas 
que se oferecem concretamente, conforme assinalou o jurista alemão 
Robert Alexy. (Lima. 2009, p. 369) 
 

Nesse sentido, os direitos fundamentais como princípios denotam a assertiva de 

que não há direitos com caráter absoluto, posto que são passíveis de restrições recíprocas. 

Os exemplos clássicos de colisão são os que envolvem a liberdade de expressão, 

liberdade de imprensa em confronto com o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra, da imagem. A Constituição Federal de 1988 garante, no mesmo artigo 5º e 

com a mesma medida, tanto um, quanto o outro direito, respectivamente, in verbis: 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença; 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação. 
 

Nesse sentido, é comum que, com o desenvolvimento dos meios de comunicação 

e a velocidade com que se propagam as informações na atual era tecnológica, multipliquem-se 

os atentados à vida privada, tanto pela divulgação de informações de interesse particular, 

como por comentários maldosos a cerca de sua vida privada.  

Em contrapartida, não podemos tolerar a censura que já acometeu a imprensa 

brasileira durante uma época amarga da história do Brasil, destituindo a sociedade de 

informações necessárias para a construção de um regime verdadeiramente democrático.  



  

Outro caso bastante peculiar de colisão de direito fundamental é o que ocorre 

entre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Aquele encontra suas raízes na doutrina iluminista e jusnaturalista, cuja finalidade precípua 

consistia na realização da liberdade do indivíduo, já este surgiu da compreensão de que a 

qualidade de vida é tão importante quanto à liberdade e igualdade (Cunha Júnior, 2010). 

Dessa situação, surgem vários questionamentos e divergências. Em que proporção 

a obrigação que o Estado possui de adotar medidas para proteger o meio ambiente pode 

resultar em uma afronta ao dever de respeitar o direito de propriedade? O direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado pode ser mitigado para se resguardar o direito de 

propriedade? Quais critérios permitem superar esse estado de tensão entre dois valores 

constitucionalmente tão relevantes? 

A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 225, caput, a norma 

fundamental que declara o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pelos termos 

do referido artigo, notamos a importância dada ao tema:   
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

   

Por outro lado, o direito a propriedade é garantido pela Constituição Federal em 

seu artigo 5º, inciso XXII. Sua afirmação histórica é produto do pensamento liberal-burguês 

que tinha o direito de propriedade como direito absoluto (Silva, 2007). Fruto da primeira 

dimensão de direitos fundamentais, a propriedade privada era uma verdadeira liberdade 

negativa, já que representava um impedimento à atividade estatal, uma omissão, um não 

fazer. 

No entanto, no âmbito constitucional brasileiro, não é mais cabível essa 

concepção de propriedade como um direito absoluto, primeiro porque a natureza 

principiológica desse direito fundamental, como vimos, é ponderável, de acordo com as 

situações fáticas e jurídicas; segundo porque a própria Constituição Federal consagrou limites 

ao direito da propriedade em seu artigo 5º, incisos XXIV e XXV, transcritos in verbis, 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante 
justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição; 



  

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente 
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior, se houver dano. 

 

 Além da desapropriação e da requisição administrativa que foram consagradas 

como limitações constitucionais ao direito de propriedade, a Lei Maior de 1988 dispõe que a 

propriedade atenderá a função social (Art. 5º, XXIII). Assim, o caráter que, primordialmente, 

era absoluto do direito de propriedade foi relativizado em face da exigência do cumprimento 

de sua função social. “A função da social da propriedade – e, portanto, a sua vinculação social 

- assume relevo no estabelecimento da conformação ou limitação do direito” (Mendes, 2007, 

p.411). 

Como vimos nesses dois breves exemplos, os critérios tradicionais de solução de 

eventuais conflitos normativos (hierárquico, temporal e especial) não são eficazes cara 

solucionar a colisão de direitos fundamentais. Isso porque esse método é utilizado para 

solucionar conflito entre regras jurídicas. Nessa concepção, o critério hierárquico estabelece 

que lei superior prevalece sobre a inferior; o temporal, que lei posterior prevalece sobre a 

anterior; já o critério da especialidade, que lei de maior especialidade prevaleça sobre a geral. 

Nos casos postos, nenhum desses critérios supera a tensão que pode acometer tais direitos, 

pois ambos são de mesma hierarquia, promulgados em um mesmo tempo, não cabendo 

também aferir especialidade. 

Outra constatação que podemos tirar dos exemplos é que não se pode restringir 

direitos fundamentais sem que haja critérios bem definidos. Apesar de haver possibilidades de 

se operarem restrições a tais direitos, isso não pode ser entendido como salvo-conduto para 

que se suprimam abusivamente.  

Nesse cenário, a doutrina indica o princípio da proporcionalidade como 

instrumento eficaz para aferir a legitimidade dessas restrições.     

 

4. O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: 

O princípio da proporcionalidade tem sido evocado, na atualidade, de modo não 

muito uniforme para legitimar restrições e fundamentar decisões que, em sua maioria, versam 

sobre direitos fundamentais. A banalização do uso dessa expressão gera uma falsa idéia de 

que esse princípio é o remédio de todos os males da seara jurídica. Contudo, Virgílio Afonso 

da Silva explica que a regra da proporcionalidade (terminologia por ele adotada): 



  

[....] tem uma estrutura racionalmente definida, com sub-elementos 
independentes - a análise da adequação, da necessidade e da 
proporcionalidade em sentido estrito - que são aplicados em uma 
ordem pré-definida, e que conferem à regra da proporcionalidade a 
individualidade que a diferencia, claramente, da mera exigência de 
razoabilidade (Silva, 2002, p. 30). 

 

Nesse viés, para que se proceda à análise da proporcionalidade de uma lei ou de 

um ato que restrinja um direito fundamental, é preciso que, inicialmente, seja respondida a 

seguinte questão: a medida adotada é adequada para fomentar a realização do objetivo 

perseguido? Isto é, a restrição feita a determinado direito fundamental é o modo mais 

adequado de se atingir o resultado almejado? Caso positiva, a resposta indicará que tal medida 

é adequada (mas ainda não proporcional), passando-se, assim, para a análise do segundo 

elemento do princípio da proporcionalidade (Lima. 2009). 

Mesmo que adequado, o meio escolhido é o menos gravoso e, ao mesmo tempo, 

suficiente para proteger a norma constitucional? Essa pergunta é feita para se aferir se há ou 

não excessos no ato ou medida que restringe o direito fundamental. Exceder na restrição aos 

direitos fundamentais sob a alegativa de se buscar efetivar outros valores não é proporcional. 

Portanto, aferir a necessidade de tal medida é também parte do princípio da 

proporcionalidade. 

A vedação da insuficiência também é idéia embutida nesse princípio. O Estado 

deve agir com eficácia para proteger os direitos fundamentais. O elemento da necessidade 

alberga, em um só tempo, tanto a idéia da vedação do excesso, quanto a vedação da 

insuficiência (Lima. 2009). Para se impedir ou para reprimir as violações a direitos 

fundamentais, é necessária uma ação suficiente do poder público, isto é, a medida não pode 

pecar nem pelo excesso, nem pode haver omissão. 

Por fim, se a medida é adequada e necessária para preservar um direito 

fundamental, em detrimento de outro, no caso da colisão, resta saber se o benefício alcançado 

com a adoção da medida sacrificou direitos fundamentais mais importantes (axiologicamente, 

já que não há hierarquia entre normas fundamentais) do que os direitos que a medida buscou 

preservar. Em uma análise custo-benefício, a medida trouxe mais vantagens ou mais 

desvantagens? (Lima, 2009). Essa é a proporcionalidade em sentido estrito, apontada como 

terceiro elemento formador do princípio da proporcionalidade.  

Em linhas bem gerais, esse é o princípio da proporcionalidade. A partir dele, 

iremos, enfim, analisar a técnica que se demonstra indispensável para justificar as tomadas de 

decisão nas colisões de direitos fundamentais: a ponderação.         



  

   

5. A TÉCNICA DA PONDERAÇÃO: 

 Só agora abordaremos a técnica da ponderação como forma usada para solucionar 

as colisões de direitos fundamentais. Isso porque o percurso feito até aqui foi necessário para 

a compreensão dos contornos dessa técnica e para dimensionar a complexidade do tema. 

Nesse sentido, o professor Barroso (2003, p. 345-6.) conclui, que: 

 
[....] a ponderação consiste, portanto, em uma técnica de decisão 
jurídica aplicável a casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se 
mostrou insuficiente, especialmente quando uma situação concreta dá 
ensejo à aplicação de normas de mesma hierarquia que indicam 
soluções diferenciadas. A estrutura interna do raciocínio ponderativo 
ainda não é bem conhecida, embora esteja sempre associada às noções 
difusas de balanceamento e sopesamento de interesses, bens, valores ou 
normas. A importância que o tema ganhou no dia a dia da atividade 
jurisdicional, entretanto, tem levado a doutrina a estudá-lo mais 
cuidadosamente. 
 
 

A ponderação é a técnica de decisão usada para solucionar tensões entre valores 

ou opções políticas, em relação às quais as técnicas tradicionais de hermenêutica não se 

mostram eficazes. Como visto, é justamente o que ocorre com a colisão de direitos 

fundamentais. O critério hierárquico, o cronológico e o da especialidade não são capazes de 

solucionar o choque entre esses princípios albergados pela Lei Maior. Nesse sentido, essa 

colisão assume aspectos diferenciados, conforme destaca Robert Alexy: 

Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é 
proibido de acordo com um princípio e, de acordo com outro, 
permitido -, um dos princípios terá de ceder. Isso não significa, 
contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, 
nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção (Alexy, 
2008, p. 93). 

       Assim considerando, é de extrema importância alertar que qualquer solução que 

possa ser adotada em situações de colisões de direitos é bastante complexa e tem que 

considerar as informações dadas em cada caso concreto. 

Além disso, a ponderação não é modelo perfeito e infalível de solução desses 

casos. No entanto, é a melhor técnica que se tem até o momento, pois oferece ferramentas 

capazes de buscar uma decisão que não esvazie, por completo, os valores constitucionais.     

 

5.1. Harmonização ou concordância prática: 



  

  

 A referida técnica da ponderação busca, inicialmente, a harmonização dos direitos 

colidentes, tentando garantir a máxima efetividade, restringindo o direito o mínimo possível. 

Isso ocorre porque, na colisão de direitos, pelo menos um deles será atingido, ainda que 

parcialmente, de forma negativa (Lima, 2009). Assim, busca-se solucionar com a intervenção 

menos invasiva.   

 Exemplo recorrente de como se processa a harmonização ou concordância prática 

na ponderação é o da transfusão de sangue em testemunhas de Jeová. Como se sabe, os 

adeptos dessa religião não aceitam a transfusão de sangue (Lima. 2009).  

 Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a liberdade religiosa como 

direito fundamental, como agiria um médico diante de uma situação em que um adepto da 

religião necessitasse, urgentemente, de uma transfusão de sangue para sobreviver? 

 Neste caso, o Poder Judiciário costuma autorizar a realização da transfusão, 

mesmo contra a vontade dos genitores e do próprio paciente. É assim porque, na colisão entre 

o direito fundamental à vida e o que assegura a liberdade religiosa, a vida prevalece como 

valor constitucionalmente mais importante. 

 Não há, nesse situação, uma eliminação total do direito de crença, assegurado 

constitucionalmente, pois, pela aplicação da concordância prática, sendo possível a 

harmonização entre dois interesses em jogo, a fé religiosa merece também ser prestigiada. 

Nesse sentido, se houver outros meios à salvação da vida, igualmente satisfatório, que não 

seja a transfusão, esses meios, não só podem, devem ser usados antes de se violar a crença. 

 No entanto, restando inviável a harmonização dos direitos colidentes, busca-se 

solução através do sopesamento de valores, pois existem casos em que não se faz possível a 

conciliação de interesses. 

 

5.2.  Sopesamento de valores:  

 

 Como foi adiantado, há casos em que a conciliação das pretensões dos direitos 

colidentes é impossível, pois a proteção de um acarreta, implacavelmente, a violação de outro.

 Nessas ocasiões, o sopesamento de valores/ ponderação propriamente dita é a 

forma de escolher qual dos valores constitucionais deve prevalecer e qual deve ceder. 

 Assim, reconhecer a necessidade de sopesamento é aceitar que há hierarquia 

axiológica entre os valores constitucionais. Nessa medida, Lima considera que:  



  

De fato, apesar de não existir, do ponto de vista estritamente 
normativo, hierarquia entre os direitos fundamentais, já que todos 
estão no mesmo plano jurídico-constitucional, parece inquestionável, 
sob o aspecto ético/valorativo, a existência de diferentes níveis de 
importância dos direitos previstos constitucionalmente (Lima, 2009, p. 
397) 

 Essa hierarquia axiológica, não é medida em abstrato, pois só apenas as 

configurações do caso concreto e as possibilidades jurídicas podem dar informações para se 

proceder a essa escolha. A ponderação é, nesse diapasão, uma atividade mais intelectual do 

que estritamente jurídica.  

 Por isso, para colisão entre a liberdade de imprensa e inviolabilidade da 

intimidade, entre o direito de propriedade e o direito ao meio ambiente equilibrado, entre a 

liberdade religiosa e o direito à vida, não há a resposta pronta que outrora, sob a égide do 

positivismo jurídico, pretendia-se ter.  

 A ciência jurídica agora tem outras variantes que não devem ser desprezadas. 

Nesse cenário, a ética desponta como aspecto vital para a solução de casos complexos que 

envolvem princípios e não regras. A solução das colisões de direitos fundamentais é uma 

questão de princípio, literalmente.    

CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, é possível constatar que a colisão de direitos fundamentais é 

uma questão de princípios, porque a norma que incorpora esses valores constitucionais tem a 

natureza diversa da pregada pelo positivismo jurídico. 

Nesse sentido, não é mais eficaz que o Direito, como ciência, seja considerado um 

sistema composto exclusivamente de regras jurídicas. O novo direito constitucional incorpora 

aspectos que, apesar de positivados, não estão restritos ao texto legal. 

Portanto, a busca de solução para casos complexos como os que envolvem tensão 

de valores axiológicos constitucionais deve considerar que a Constituição não tem seus 

limites em si mesma. Assim, admitir a ponderação como técnica de solução de colisão de 

direitos fundamentais é observar as peculiaridades do caso concreto, valorizando fundamentos 

éticos. 
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