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RESUMO 

 

Pretende-se, pelo presente estudo, demonstrar como a aplicação da teoria externa dos direitos 

fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal é realizada utilizando-se da ponderação, do princípios da 

proporcionalidade e seus subprincípios, bem como sendo ferramenta para a garantia da uniformidade 

dos direitos fundamentais. Para atingir este objetivo serão feitas elucidações, na primeira parte do 

projeto, sobre os direitos fundamentais: o que são, quais suas características, o que se entende pelas 

dimensões dos direitos fundamentais e, por fim, quais as diferenças entre princípios e regras, 

qualificando os direitos fundamentais como princípios. Em seguida, serão trabalhadas as teorias 

externa e interna dos direitos fundamentais, buscando diferenciá-las, elencando a teoria externa como 

a utilizada pelo Poder Judiciário brasileiro e delimitando sua aplicabilidade por meio da ponderação. 

Por fim, atingindo o objetivo inicial, o projeto versará sobre a efetiva aplicação da teoria externa dos 

direitos fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ponderação, fazendo uso de 

julgados pontuais que evidenciam o estudado, elencando, durante o versado, as consequências de tal 

uso. 

Palavras-chave: direitos fundamentais, teoria externa, teoria interna, ponderação, princípio da 

proporcionalidade, conflito entre direitos fundamentais, Supremo Tribunal Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

It is intended, by the present study, demonstrate how the application of external theory of fundamental 

rights by the Supreme Court is performed using the ponderation, the principle of proportionality and 

its subprinciples, as well as a tool for ensuring the uniformity of fundamental rights. To achieve this 

goal, elucidations will be made in the first part of the project, about the fundamental rights: what they 

are, which are their characteristics, what is understood by the dimensions of fundamental rights and, 

finally, what are the differences between principles and rules, qualifying the fundamental rights as 

principles. Then, the external and internal theories of fundamental rights will be addressed, in order to 

differentiate them, listing the external theory as used by the Brazilian judiciary and delimiting its 

applicability by ponderation. Finally, reaching the initial goal, the project will focus on the effective 

implementation of the external theory of fundamental rights by the Supreme Court by ponderation, 

using specific decisions that show the studied, listing throught the versed, the consequences of such 

use. 

Keywords: Fundamental rights, external theory, internal theory, ponderation, principle of 

proportionality, conflict between fundamental rights, the Supreme Court. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade tornou-se complexa, visto que a cada dia os indivíduos buscam fugir de 

padrões e focar em seus interesses individuais. Isso significa que, de forma crescente, os 

interesses pessoais de cada um são mais distintos uns dos outros, causando inevitavelmente 

uma série de conflitos de interesses entres as pessoas que se relacionam.   

Esses conflitos direcionam-se ao Poder Judiciário e se torna do magistrado a missão de 

ponderar e conjugá-los. Dessa maneira, buscando integrar e preservar os direitos 

fundamentais detidos por todos, surgem os estudos de suas restrições, como determiná-las e 

de que maneira trabalhar com direitos antagônicos. 

O presente trabalho tem como fim demonstrar como este manejo dos direitos 

fundamentais é feito na prática, levando em consideração toda a teoria que a baseia. Por 

conseguinte, torna-se imprescindível perpassar pela teoria dos direitos fundamentais: seu 

conceito, sua evolução histórica por meio de dimensões, suas características e, por fim, a 

modalidade de normas em que se encaixam para que seja determinada a forma em que se 

farão suas restrições. 

Em seguida, busca-se explicar sobre as teorias externa e interna dos direitos 

fundamentais. São teorias opostas que versam sobre o modo de limitação dos direitos 

fundamentais e como estes se comportarão diante de conflitos.  

Por fim, defendendo a teoria externa dos direitos fundamentais, este projeto estudará 

os julgados que versaram sobre a “farra do boi”, a briga de galos” e a “vaquejada”. Todos 

estes são eventos culturais que se utilizam de animais para o entretenimento e movimentam a 

economia de maneira importantíssima.  

Por meio destas decisões, o Supremo Tribunal Federal desvelou sobre o conflito entre 

o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à cultura, fazendo uso da teoria externa dos 

direitos fundamentais e seu método da ponderação. 

O objetivo será esclarecer sobre esta teoria e demonstrar como sua aplicação é feita 

pelo STF e os demais tribunais brasileiros de forma a respeitar e preservar a unidade dos 

direitos fundamentais. A ponderação, meio pela qual a teoria externa é veiculada, tornou-se 

ferramenta poderosa na mão dos magistrados, trazendo o ideal de um julgamento mais justo e 

igualitário.  
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2 A ESTRUTURA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A 

IMPORTÂNCIA SOCIAL DE DELIMITÁ-LA 

 

Primeiramente questiona-se: o que são direitos fundamentais? Como se classificam? 

Qual a importância prática da sua delimitação e estruturação?  

Estas são as indagações a que se busca discorrer no presente capítulo, sempre 

levando em consideração tanto os aspectos jurídicos como os sociais. 

Conceituam-se os direitos fundamentais, de uma forma objetiva, como direitos do 

homem positivados num ordenamento constitucional. Em outras palavras, são direitos 

intrínsecos do ser humano, aqueles os quais todos nascem tutelados. São direitos considerados 

naturais, essenciais à garantia da dignidade humana devidamente dispostos na Constituição.  

O constitucionalista Paulo Gustavo Gonet Branco diz a respeito que “os direitos e 

garantias fundamentais, em sentido material, são, pois, pretensões que, em cada momento 

histórico, se descobrem a partir da perspectiva do valor da dignidade humana. ” (2014 p. 140). 

E, ao elaborar sobre a perspectiva do valor da dignidade humana, Paulo Gustavo 

Gonet Branco (2014 p. 142) a caracteriza como um direcionador maleável, que, além do 

positivado pela Constituição, pode buscar certa valoração do intérprete, como observa-se a 

seguir: 

 

“Os julgados deixam ver que o STF é sensível à identificação de 

normas de direito fundamental fora do catálogo específico, a partir do 

exame da existência de um especial vínculo – que pode ser 

evidenciado por considerações de ordem histórica – do bem jurídico 

protegido com alguns dos valores essenciais ao resguardo da 

dignidade humana enumerados no caput do art. 5º da Carta (vida, 

liberdade, igualdade, segurança e propriedade). ” 

 

Ademais, os direitos fundamentais não protegem apenas pessoas naturais, como 

também, abrange pessoas jurídicas. Ainda que a Constituição Federal não estabeleça 

expressamente tal proteção, a doutrina e jurisprudência brasileira apoia tal posicionamento de 

forma pacífica, levando em consideração algumas condicionantes e adequações à própria 

natureza da pessoa jurídica, como Ingo Sarlet indica, a seguir:  

 

“Da mesma forma, recepcionada no direito constitucional 

brasileiro a tese de que as pessoas jurídicas, ao contrário das pessoas naturais 

(físicas ou singulares) não são titulares de todos os direitos, mas apenas 

daqueles direitos que lhes são aplicáveis por serem compatíveis com a sua 
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natureza peculiar de pessoa jurídica, além de relacionados aos fins da pessoa 

jurídica, o que, todavia, há de ser verificado caso a caso.” (2012 p. 223) 

 

São direitos como, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, dentre 

tantos outros. Grande parte destes estão dispostos no artigo 5
o
 da nossa Constituição Federal, 

o qual elenca os direitos e garantias individuais. Porém, apesar deste ser um rol específico dos 

direitos fundamentais, não se trata de um rol taxativo, podendo estes serem encontrados em 

outras partes da Constituição, bem como em leis infraconstitucionais. 

Cada um destes direitos fundamentais em espécie tiveram maior relevância em certas 

épocas da história. Isso se dá, visto que os direitos fundamentais, de uma forma geral, 

perpassaram por gerações, ou ainda chamada de dimensões (com o intuito de fazer-se 

entender que nenhuma dimensão superou a anterior e que todas coexistem com o mesmo 

valor, diferentemente do que o termo geração pode significar). São estes estágios de 

evoluções sociais que proporcionaram a reivindicação de determinadas classes de direitos 

fundamentais. 

Cada dimensão pode ser representada por um dos lemas da Revolução Francesa. A 

primeira dimensão trata-se de direitos advindos da liberdade, direitos que exigiam abstenção 

do Estado perante as relações privadas, ou seja, prestações negativas que permitiam 

consequentemente que os indivíduos pudessem exercer seus direitos livremente. 

Paulo Gustavo Gonet Branco elucida que: 

 

“Pretendia-se, sobretudo, fixar uma esfera de autonomia pessoal 

refratária às expansões do Poder. Daí esses direitos traduzirem-se em 

postulados de abstenção dos governantes, criando obrigações de não 

fazer, de não intervir sobre aspectos da vida pessoal de cada 

indivíduo. São considerados indispensáveis a todos os homens, 

ostentando, pois, pretensão universalista. Referem-se a liberdades 

individuais, como a de consciência, de reunião, e à inviolabilidade de 

domicílio. ” (2014, p. 137) 

 

A segunda dimensão, por sua vez, já visa o oposto, pretende que o Estado interfira 

em relações desequilibradas, por meio de prestações positivas, e promova direitos ligados à 

igualdade, chamados de direitos sociais. Segundo Paulo Gustavo Gonet Branco:  

 

“São os direitos de segunda geração, por meio dos quais se intenta 

estabelecer uma liberdade real e igual para todos, mediante a ação 

corretiva dos Poderes Públicos. Dizem respeito a assistência social, 

saúde, educação, trabalho, lazer etc.” (2014, p. 137) 
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De acordo com o mesmo, são estes chamados de direitos sociais “não porque sejam 

direitos de coletividades, mas por se ligarem a reivindicações de justiça social – na maior 

parte dos casos, esses direitos têm por titulares indivíduos singularizados” (BRANCO, 2014 

p. 137). 

Por fim, a terceira dimensão defende a promoção dos direitos que derivem da 

fraternidade e solidariedade, seguindo a linha do doutrinador acima mencionado, são aqueles 

com titularidade difusa ou coletiva, visto que abrangem grupos de indivíduos como um todo, 

uma coletividade e seus interesses. Sendo assim, “tem-se, aqui, o direito à paz, ao 

desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente, à conservação do patrimônio histórico e 

cultural” (BRANCO, 2014, p. 138). 

O conhecimento sobre as dimensões de direitos fundamentais nos traz a noção de 

seus objetos e sujeitos, os quais permanecem relevantes para a hermenêutica constitucional. 

Tão relevante que, para Norberto Bobbio, esta relatividade de um direito “absoluto” 

que represente mais fielmente os interesses, ou seja, a transição e evolução do que se 

considera um direito absoluto durante a história, traz duas características imprescindíveis dos 

direitos fundamentais: sua limitabilidade e pluralidade. 

 

“Não se concebe como seja possível atribuir um fundamento absoluto a 

direitos historicamente relativos. De resto, não há por que ter medo do 

relativismo. A constatada pluralidade das concepções religiosas e morais é 

um fato histórico, também ele sujeito a modificação. O relativismo que 

deriva dessa pluralidade é também relativo. E, além do mais, é precisamente 

esse relativismo o mais forte argumento em favor de alguns direitos do 

homem, dos mais celebrados, como a liberdade de religião e, em geral, a 

liberdade de pensamento.” (2004, p. 13) 

 

Seguindo adiante, pretende-se trazer a baila as demais características dos direitos 

fundamentais pertinentes ao presente estudo.  

São características destes, sedimentadas pela doutrina em geral, a universalidade, a 

indivisibilidade, a interdependência, a inter-relacionaridade, imprescritibilidade, 

inalienabilidade, historicidade, irrenunciabilidade, vedação ao retrocesso, efetividade, 

limitabilidade, inviolabilidade, complementaridade, concorrência, aplicabilidade imediata e 

constitucionalização. 

Não cabe ao presente trabalho aprofundar em seus significados, porém, há de se 

atentar a alguns destes. Tais como a universalidade, que garante que todos os indivíduos, 

independentemente de suas peculiaridades, sejam tutelados pelos direitos fundamentais; a 

efetividade, a qual exige do Estado a garantia da prática destes direitos; a 
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complementariedade, em que se busca encarar os direitos fundamentais como um bloco, 

considerando o conjunto na interpretação dos mesmos. 

Por fim, mister se faz delimitar a característica de sua limitabilidade acima destacada 

por Bobbio, visto que, dessa maneira, os direitos fundamentais não podem ser considerados 

absolutos.  

Ainda há que se mencionar as dimensões subjetivas e objetivas dos direitos 

fundamentais. A primeira significa a característica de determinar uma ação ou uma abstenção 

por parte da sociedade ou do Estado perante aqueles direitos, ou seja, deriva do próprio 

comando dado pelo direito fundamental. Nesse sentido é que o doutrinador Paulo Gustavo 

Gonet Branco leciona que: 

 

“A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais corresponde à 

característica desses direitos de, em maior ou em menor escala, 

ensejarem uma pretensão a que se adote um dado comportamento ou 

se expressa no poder da vontade de produzir efeitos sobre certas 

relações jurídicas. ” (2014, p. 167) 

 

A dimensão objetiva transporta a essência dos direitos fundamentais para todo o 

ordenamento jurídico, colocando-os como base, fundamento deste. Para Paulo Gustavo Gonet 

Branco: 

 

“A dimensão objetiva resulta do significado dos direitos fundamentais 

como princípios básicos da ordem constitucional. Os direitos 

fundamentais participam da essência do Estado de Direito 

democrático, operando como limite do poder e como diretriz para a 

sua ação. As constituições democráticas assumem um sistema de 

valores que os direitos fundamentais revelam e positivam. Esse 

fenômeno faz com que os direitos fundamentais influam sobre todo o 

ordenamento jurídico, servindo de norte para a ação de todos os 

poderes constituídos. 

Os direitos fundamentais, assim, transcendem a perspectiva da 

garantia de posições individuais, para alcançar a estatura de normas 

que filtram os valores básicos da sociedade política, expandindo-os 

para todo o direito positivo. Formam, pois, a base do ordenamento 

jurídico de um Estado democrático. ” (2014, p. 167) 

 

É muito importante entender a estruturação destes direitos, já que as consequências 

disso influenciam diretamente em sua aplicação. Quer dizer, a forma que o delimitaremos 

causará grande impacto em sua reprodução e, principalmente, na interação diante de direito 

fundamental diverso, o que se estuda no presente projeto.  
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Levando isso em consideração, devemos adentrar nas distinções entre princípios e 

regras, as duas espécies de norma, e determinar à qual espécie os direitos fundamentais se 

encaixam. A distinção entre esses dois tipos de norma é crucial para determinar o 

comportamento dos direitos fundamentais quando em conflito. Isto porque os princípios e as 

regras agem de forma distinta diante de colisões entre si, de acordo com suas características, 

que elucida-se a seguir. 

De acordo com Robert Alexy:  

 

“O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que 

princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 

medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes. 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 jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é 

determinado pelos princípios e regras colidentes”. (2008 p. 90) 

 

Dessa forma, podemos dizer que os princípios são normas maleáveis, adequáveis a 

cada caso determinado, portanto, considerados com certo peso a ser ponderado nos casos 

concretos. 

No âmbito da colisão entre princípios, há de se verificar que um poderá prevalecer 

diante de outro, ou ainda que o intérprete poderá conjugar os princípios colidentes, elaborando 

uma decisão que pretenda respeitar o máximo possível dos princípios. Ou seja, é possível 

conciliação entre estes, ou ainda total mitigação de um perante outro, sem que o mitigado 

perca sua validade no ordenamento jurídico. 

Celso de Mello, constitucionalista e ministro do Supremo Tribunal Federal 

caracteriza-os como sendo: 

 

“Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 

compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe 

dá sentido harmônico. ” (2002, p. 807-808) 

 

Por conseguinte, é possível observar que são base para diversas regras e servem como 

parâmetro de interpretação para o ordenamento jurídico de forma geral. A doutrinadora Jane 

Reis Gonçalves Pereira explica que: 
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“Numa acepção bastante ampla e imprecisa, estes são usualmente 

definidos como pautas que sintetizam certas noções ou valores 

basilares do sistema jurídico, conferindo-lhe unidade e coerência. ” 

(2006 p. 91) 

 

Em suma, princípios são comandos de ordem geral, que abrangem a totalidade das 

normas vigentes, de forma a direcioná-las a um determinado valor, bem como moldar a visão 

e o modo de atuar do ordenamento jurídico.  

Por outro lado, tem-se como regras comandos definitivos, determinados, são normas 

rígidas e possuem a premissa do “tudo ou nada” de acordo com o doutrinador Robert Alexy, 

ou seja, ou são totalmente aplicadas ou não são aplicadas de forma alguma. 

Alexy diferencia os princípios das regras de seguinte forma: 

 

“As regras são normas que, quando se cumpre o suposto de fato, 

ordenam uma consequência jurídica definitiva, isto é, quando se 

cumprem determinadas condições, ordem proíbem ou permitem algo 

definitivamente ou autorizam definitivamente fazer algo. Portanto, 

podem ser chamadas comandos definitivos. Sua forma de aplicação 

característica é a subsunção. Diversamente, os princípios são 

comandos de otimização. Enquanto tais, são normas que ordenam que 

algo se realize na maior medida possível segundo as possibilidades 

fáticas e jurídicas. Isto significa que podem ser realizados em 

diferente grau e que a medida de sua realização depende não só das 

possibilidades fáticas, mas também das jurídicas. As possibilidades 

jurídicas da realização de um princípio estão determinadas 

essencialmente, além de pelas regras, pelos princípios opostos. Isto 

significa que os princípios requerem e dependem de ponderação. A 

ponderação é a forma característica da aplicação dos princípios. ” 

(1997 p. 75) 

 

E, ainda, delibera que:  

 

“Já as regras são normas que são sempre satisfeitas ou não são 

satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo 

que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, 

determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente 

possível. Isso significa que a distinção entre regas e princípios é uma 

distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. Toda norma é ou 

uma regra ou um princípio. ” (2008 p. 91) 

 

Essa forma de estruturação se torna relevante para se considerar quando há conflito 

entre as normas, ou seja, quando aparentemente duas ou mais normas podem ser utilizadas em 



17 
 

 

uma mesma situação, quando versam sobre um mesmo assunto de forma a contrastar-se entre 

si e é necessário saber discernir qual utilizar, ou ainda, como conjugá-las. 

No caso de conflito entre regras utiliza-se da técnica da subsunção. Isto significa que 

basta analisar o caso concreto e deliberar-se sobre as regras para identificar aquela que se 

encaixa à situação fática. Ou seja, trata-se simplesmente de adequação entre o caso concreto 

com os dispositivos atinentes.  

O doutrinador Lenio Streck esclarece a respeito que:  

 

“A subsunção deve ser entendida no contexto paradigmático da 

relação sujeito- objeto, portanto nos marcos da filosofia da 

consciência, em que o sujeito é o encarregado de fazer essa operação 

mental entre a subjetividade e a coisa [...] mesmo na ponderação - 

compreendida nos marcos em que vem sendo apresentada pela(s) 

teoria(s) da argumentação jurídica -, por mais que se negue tal 

circunst ncia, ocorre a subsunção, quando se busca  subsumir  o geral 

(norma ou hierarquias prima facie) ao caso concreto (ou vice-versa) 

 ...  Desse modo, pautas gerais (conceitualizações, etc.) sob pretexto 

do "esclarecimento" dos significados de cláusulas abertas, princípios 

e/ou conceitos indeterminados (ou, ainda, textos vagos e ambíguos), 

podem, sob o jugo do paradigma epistemológico da filosofia da 

consciência, servir a esse desiderato.” (2011 p. 282-283) 

 

No mesmo sentido, André Rufino do Vale, seguindo a doutrina de Ronaldo Dowrkin, 

diz que: 

 

“Quando uma regra prescreve que ocorrido o fato A deve seguir-se a 

consequência B, essa lógica somente será desrespeitada se ocorrerem 

dois fatores: 1) ou a regra é inválida e, portanto, não se aplica ao caso; 

e, assim, não oferece qualquer orientação para a decisão; 2) ou existe 

uma regra de exceção, isto é, uma outra regra que, observadas certas 

condições, exclua a aplicação da primeira regra. ” (2009 p.64) 

 

A determinação da invalidade da regra se dá quando há mais de uma atinente à 

situação fática e, por isso, existem parâmetros específicos para a determinação da mais 

adequada ao caso. São estes os princípios da hierarquia, da especialidade ou da 

temporalidade. No primeiro, a regra de maior hierarquia dentro do ordenamento jurídico 

prevalecerá diante de norma inferior que a contradiga.  

No caso do princípio da especialidade, observar-se-á a regra mais específica em 

relação ao caso concreto, aquela que delibera de forma delimitada sobre a situação que gerou 

o conflito, que coincide melhor com a realidade da lide. 
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Já quanto ao princípio da temporalidade, determina-se que a regra mais atual revogue 

a anterior que versava sobre mesmo tema, sendo assim, a norma posterior prevalecerá diante 

da lei mais antiga.  

Sobre o elucidado acima, Robert Alexy dispõe sobre o mesmo juízo ao afirmar que: 

 

“A constatação de que pelo menos uma das regras deve ser declarada 

inválida quando uma cláusula de exceção não é possível em um 

conflito entre regras nada diz sobre qual das regras deverá ser tratada 

dessa forma. Esse problema pode ser solucionado por meio de regras 

como lex posteriori derogat legi priori e lex specialis derrogat legi 

generali, mas é também possível proceder de acordo com a 

import ncia de cada regra em conflito. ” (2008 p. 93) 

 

Quantos às cláusulas de exceção, Dworkin e Alexy divergem entre si. O primeiro 

entende que é possível que a lei delimite todas as cláusulas de exceção atinentes à regra e que 

este rol possa ser exaustivo. Entretanto, Alexy entende que sempre é possível que se adicione 

uma nova cláusula de exceção às regras em determinadas situações. 

No caso do conflito entre princípios já não há parâmetros específicos para determinar 

qual será utilizado no caso concreto. Isto porque os princípios são maleáveis, podem ser 

ponderados, i.e., dois ou mais princípios podem ser conjugados, acordados entre si, 

construindo uma solução peculiar referente àquele caso concreto. Não há apenas uma resposta 

correta ao resolver conflito entre princípios. É preciso saber adequar qual princípio 

prevalecerá naquela situação específica.  

Esse é o grande diferencial dos princípios: todos são plenamente válidos, porém, só 

serão de fato efetivados em um conflito de interesses após certa deliberação, ponderação, 

adequação ao problema que se apresenta.  

Levando a diferença entre princípios e regras acima elucidada, pretende-se definir a 

qual modalidade de norma os direitos fundamentai se encaixam, de forma a definir quais 

consequências lógicas e jurídicas acarretariam a partir da categorização. 

Há vertente que defende os direitos fundamentais como sendo regras, utilizando-se, 

portanto, do modelo puro de regras e outra defende-os como sendo princípios, fazendo uso do 

modelo puro de princípios. 

Jane Reis Gonçalves Pereira esclarece a respeito do assunto que: 

 

“Partindo das premissas inerentes ao modelo de regras, há três formas 

possíveis de solucionar as colisões entre normas de direito 

fundamental: i) a declaração de invalidade de pelo menos uma das 

normas; ii) o entendimento de que uma delas não é aplicável ao caso, 
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ou, ainda, iii) a construção de uma exceção, entendendo-se que 

alguma das normas em conflito estabelece uma ressalva às condições 

de aplicação da outra. ” (2006 p.122-123) 

 

Dessa forma, para levar em consideração o modelo puro de regras, de acordo com os 

métodos de solução de seus conflitos, há de se concluir que haveria certa hierarquia entre os 

direitos fundamentais, além de haver delineamento da extensão do direito fundamental e, por 

fim, admitiria-se que os direitos fundamentais estariam sujeitos a uma infinidade de exceções. 

Todas essas elucidações comprovam a inconsistência da tese, segundo o explicado pela 

doutrinadora Jane Reis Gonçalves Pereira. 

Por outro lado, o modelo puro de princípio utilizaria da ponderação para a resolução 

de conflitos entre direitos fundamentais considerados princípios. Porém, este modelo é 

criticado por conceder excessiva discricionariedade ao magistrado.  

Por fim, o que mais se aceita é a teoria dos princípios, a qual considera que os 

direitos fundamentais são tanto regras quanto princípios. 

Veja-se os ensinamentos de Jane Reis a respeito do tema: 

 

“Assim, os catálogos de direitos fundamentais possuem dois níveis: 

um nível de princípios e um nível de regras. Os princípios são 

subjacentes às regras. Dessa forma, “cada vez que uma disposição de 

direito fundamental confere um direito subjetivo, está adscrito a ela, 

pelo menos, um princípio.” Por outro lado, como consigna Alexy; “as 

disposições de direitos fundamentais não podem ser consideradas 

apenas como positivações de princípios, mas também (...) como 

expressão de uma tentativa de estabelecer determinações frente as 

exigências de princípios contrapostos. Adquirem, dessa forma, um 

caráter duplo. (...) Quando através de um disposição de direito 

fundamental, se tenha levado a cabo alguma determinação relacionada 

com as exigências de princípios contrapostos, estatuiu-se com ela não 

só um princípio, mas também uma regra”. Nessa linha de argumentos, 

como já se destaco, uma mesma disposição que enuncia um direito 

fundamental pode conter uma norma-regra e uma norma-princípio. 

Essa ideia de que não só os catálogos de direitos fundamentais contêm 

regras e princípios, mas uma mesma disposição pode expressar as 

duas categorias normativas, concilia a flexibilidade que é ínsita aos 

princípios como a taxatividade das regras. ” (2006 p.125) 

  

Tendo em vista que os direitos fundamentais são direitos amplos e inerentes a todos 

os seres humanos, é imprescindível considerar que a sua grande maioria será estruturalmente 

considerada princípios: todos nós possuímos direitos fundamentais e diversas vezes eles 

entrarão em conflito com outro direito fundamental de outro indivíduo e, dessa forma, é 
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preciso saber ponderar qual prevalecerá e se é possível fazer um acordo, sem a total mitigação 

de algum deles, mas cedendo um pouco de cada qual. 

Se acaso os direitos fundamentais, em sua totalidade, fossem considerados regras 

seria necessária uma valoração para cada um deles, visto que, quando em conflito, 

prevaleceria aquele que tivesse maior valor. Porém, essa não é a realidade de grande parte dos 

direitos fundamentais. Por serem direitos intrínsecos ao ser humano, todos igualmente 

imprescindíveis para a manutenção da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais 

não podem ser valorados.  

É por isso que a cada caso deve-se analisar o direito a prevalecer, deve-se avaliar a 

solução que fira menos os direitos fundamentais exatamente por sua essencialidade. E, a cada 

caso, verificar-se-á a aplicação de direitos fundamentais como normas-regra limitando um a 

outro, bem como a aplicação de direitos fundamentais como normas-princípios, norteando e 

moldando as situações fáticas. 

A sociedade atual vive em um mundo muito diversificado, com bilhões de 

indivíduos, cada um com suas particularidades, vontades e pensamentos. Todos tutelados 

pelos direitos fundamentais em sua totalidade e plenitude. Exatamente por isso é que todos os 

dias é possível deparar-se com diferentes indivíduos buscando exercer seus direitos, porém, 

encontrando um limite, uma condicionante, que é o direito do próximo. 

O ordenamento jurídico evoluiu para um ambiente de alteridade, de solidariedade e 

harmonia. Isso significa que deve ser uma preocupação constante e uma missão coletiva 

buscar a integração e a união dos inúmeros interesses individuais que nos rodeiam.  

Emmanuel Lévinas, grande filósofo da alteridade delibera a respeito do tema que:  

 

"O Outro metafísico é outro de uma alteridade que não é formal, de 

uma alteridade que não é um simples inverso da identidade, nem de 

uma alteridade feita de resistência ao Mesmo, mas de uma alteridade 

anterior a toda a iniciativa, a todo o imperialismo do Mesmo; outro de 

uma alteridade que não limita o Mesmo, porque nesse caso o Outro 

não seria rigorosamente Outro: pela comunidade da fronteira, seria, 

dentro do sistema, ainda o Mesmo. O absolutamente Outro é Outrem; 

não faz número comigo. A coletividade em que eu digo ‘tu’ ou ‘nós’ 

não é um plural de ‘eu’. Eu, tu, não são indivíduos de um conceito 

comum." (1988 p. 26) 

 

É por esse motivo que os direitos fundamentais devem ter a capacidade de se 

conjugar entre si e procurar uma solução que atenda o máximo possível as partes da lide, de 

forma a respeitar mutuamente os direitos envolvidos e, consequentemente, buscar uma forma 

mais justa de tratar os indivíduos. 
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A partir da concepção extraída da teoria dos princípios diante dos direitos 

fundamentais, indaga-se da possibilidade de restringir tais direitos diante do conflito de 

interesses. Como se dá a delimitação de direitos conflitantes? A respeito deste tema, diversas 

doutrinas foram elaboradas, buscando determinar a maneira mais correta de limitar os direitos 

fundamentais. Neste viés, o próximo capítulo buscará dissecá-las.  
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3 AS TEORIAS EXTERNA E INTERNA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 Partindo da premissa supracitada de que os direitos fundamentais são, de forma geral, 

considerados normas-princípio e, como tais, servem de base e fundamento para o sistema 

jurídico, bem como são mandados de otimização, utiliza-se a técnica da ponderação quando 

diante de conflito entre direitos fundamentais.  

Isto quer dizer que, ao deparar-se com direitos fundamentais aplicáveis a uma mesma 

situação, porém, excludentes entre si, o intérprete se fará valer da ponderação, avaliando qual 

princípio deve prevalecer no caso concreto, sempre tendo em mente que é possível admitir a 

aplicação de ambos os direitos, cada qual em diferentes pesos e medidas.  

 Eis o entendimento de ponderação por Jane Reis: 

 

“O vocábulo ponderação, em sua acepção mais corrente, significa a 

operação hermenêutica pela qual são contrabalançados bens ou 

interesses constitucionalmente protegidos que se apresentem em 

conflito em situações concretas, a fim de determinar, à luz das 

circunstâncias do caso, em que medida cada um deles deverá ceder ou, 

quando seja o caso, qual deverá prevalecer. ” (2006 p. 261) 

 

Desta forma, pode-se concluir que é uma técnica que busca auferir o valor ou o 

interesse que melhor se adapta ao caso concreto, de forma a atender seus objetivos, levando 

em consideração que, sempre que possível, todos os direitos colidentes podem ser aplicados 

em diferentes graus.  

Também sobre a capacidade da ponderação de preservar o máximo possível dos 

direitos colidentes na resolução da lide, bem como sobre a validade constante do direito 

preterido na ponderação, Ana Paula de Barcellos explica que: 

 

“O propósito da ponderação é solucionar esses conflitos normativos 

da maneira menos traumática para o sistema como um todo, de modo 

que as normas em oposição continuem a conviver, sem a negação de 

qualquer delas, ainda que em determinado caso elas possam ser 

aplicadas em intensidades diferentes. ” (BARROSO, 2013 p. 57) 

  

Havendo a decisão, por meio da ponderação, de que certo direito fundamental deve 

sobressair em relação a outro, este último não deixará de existir do ordenamento jurídico e, 

ainda, em casos diversos, poderá ser o direito fundamental a prevalecer. 
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Para chegar ao resultado de um decisão aplicadora da teoria externa, é necessário 

passar pelo processo da ponderação. Esta que, por sua vez, possui um método a ser seguido 

determinado pelo princípio da proporcionalidade, o qual rege a maneira correta de exercer 

uma ponderação justa e proporcional. 

 Para caracterizá-lo é necessário que se verse sobre seus três subprincípios, os quais 

devem ser respeitados pelas decisões que buscam efetivar os direitos fundamentais. São eles 

os subprincípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito.  

 Para que uma decisão seja considerada proporcional e, consequentemente, justa e 

detentora da ponderação de interesses é necessário preencher tais requisitos. De acordo com o 

primeiro, há de se avaliar se a ponderação, ou seja, a efetivação de certo direito fundamental 

em detrimento de outro, é adequada. Para ser considerada adequada a decisão deve provocar 

os efeitos a que intende, é preciso refletir se aquela medida atenderá seu fim. 

 Passando pela necessidade, o julgador precisará analisar se aquela medida é 

necessária, se não existem outros meios efetivos que firam menos os direitos envolvidos, ou 

seja, se aquela é a medida menos gravosa e se existem outras formas de efetivar aquele 

determinado direito fundamental, considerado condizente, sem anular totalmente outro em 

conflito. 

 Por fim, dentro da proporcionalidade em sentido estrito é necessário buscar certo 

equilíbrio, considerar os pesos dos direitos fundamentais envolvidos e determinar a que 

proporção mais justa cada qual deve prevalecer. De acordo com Jane Reis este subprincípio 

determina que “se coloquem em equação os ônus e as vantagens que defluem da tutela total 

ou parcial de cada um dos bens jurídicos em conflito ”. (2006 p. 266-267)  

 Sobre os requisitos supramencionados, Richard Pae Kim, utilizou-se dos ensinamentos 

de Luís Roberto Barroso para elucidá-los:  

 

“Sob a perspectiva acima narrada há que se ressaltar o trabalho do 

jurista e Ministro  uís Roberto Barroso (STF) quando destaca que a 

proporcionalidade funciona como um par metro hermenêutico capaz 

de orientar como uma norma jurídica deve ser interpretada e aplicada 

no caso concreto, mormente nos casos de incidência dos direitos 

fundamentais, para a melhor realização dos valores e fins do sistema 

constitucional. Repete-se, então, que ao Poder Judiciário é permitido 

invalidar atos legislativos ou administrativos quando não observada a 

adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado pela 

norma jurídica (adequação); quando a medida normativa não seja 

exigível ou necessária, havendo meio alternativo menos gravoso para 

chegar ao mesmo resultado (necessidade ou vedação do excesso); e 

quando não se manifeste o binômio custo-benefício, pois o que se 
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perde com a medida normativa é de maior relevo do que aquilo que se 

ganha (proporcionalidade stricto sensu).” (2015 p. 289) 

 

Robert Alexy também é adepto dos subprincípios supramencionados, determinando, 

inclusive, que a aplicação do princípio da proporcionalidade e seus subprincípios apenas é 

possível em normas-princípio, afirmando, portanto, que os direitos fundamentais atendem tal 

premissa.  

Eis o que explicita: 

 

“Afirmar que a natureza dos princípios implica a máxima da 

proporcionalidade significa que a proporcionalidade, com suas três 

máximas parciais da adequação, da necessidade (mandamento do 

meio menos gravoso) e da proporcionalidade em sentido estrito 

(mandamento do sopesamento propriamente dito), decorre 

logicamente da natureza dos princípios, ou seja, que a 

proporcionalidade é deduzível dessa natureza. ” (2008 p. 116-117) 

 

Ana Paula de Barcellos, acrescentando ao determinado sobre a ponderação, delimita 

três etapas para atingi-la, onde o princípio da proporcionalidade será utilizado. Primeiramente, 

é preciso identificar as normas em conflito e os elementos que apontam para sua aplicação ou 

não ao caso concreto, montando, dessa maneira, agrupamento de argumentações para 

posterior comparação. Em seguida, analisa-se as circunstâncias do caso concreto e as 

repercussões geradas sobre as normas. Sendo, por isso, que a ponderação só poderá ser 

determinada diante de situações específicas. 

Por fim, a doutrinadora estabelece que a última etapa consiste na fase da decisão. É o 

momento em que o magistrado deverá verificar os pesos a serem atribuídos aos diferentes 

elementos identificados e, por conseguinte, determinar qual agrupamento prevalecerá. Ainda, 

é preciso decidir a graduação de tal prevalência, a que intensidade esta norma atuará, 

utilizando-se neste momento do princípio da proporcionalidade e seus subprincípios acima 

elucidados. 

A técnica da ponderação, portanto, permite que o ordenamento jurídico tente atender 

os direitos fundamentais da população sem ofender o máximo possível interesses conflitantes, 

considerando-os, para tal, como princípios. 

 Ela é consequência da chamada teoria externa dos direitos fundamentais.  

Tal teoria defende que os direitos fundamentais serão limitados apenas quando em 

conflito com um diverso. Inicialmente, em sua forma pura, não há limitações, o direito existe 
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de forma plena. Porém, quando colocado de frente a diferente interesse igualmente tutelado na 

Constituição, há de ser feita certa limitação. 

 Limitação esta que não é positivada ou pré-determinada de qualquer forma. Não é 

possível definir qual direito prevalecerá ou será mais mitigado que outro de modo definitivo e 

determinante. Tal deliberação é feita pelo julgador no momento de resolução da lide e de 

forma ajustada ao caso concreto, podendo decidir de diferentes maneiras em diferentes 

situações, cada qual de forma mais adequada possível aos relativos casos concretos.  

 A teoria externa, por sua vez, entende que todos os direitos fundamentais são plenos, 

abrangentes, amplos inicialmente e, quando postos diante de outro antagônico, serão 

ponderados. Este é o método utilizado pela Justiça Brasileira pois considera-se que dessa 

forma a decisão respeita mais os direitos fundamentais de uma maneira geral, além de ser 

mais justa.  

 A construção desta teoria se fez necessária partindo da premissa de que os direitos 

fundamentais não são absolutos, que eles necessitam limitações. Nesse sentido, faz-se 

necessária a elucidação sobre a restrição ou limitação dos direitos fundamentais, decorrente da 

característica de limitabilidade, podendo, dessa maneira, esclarecer  o objeto da teoria externa. 

 Por tal característica, de não serem absolutos, os direitos fundamentais encaram uma 

consequência lógica: possuem certos “limites” ou “restrições”. Isso torna-se necessário ao 

levar em consideração que todos os indivíduos são capacitados a usufruir dos direitos 

fundamentais e, dessa forma, caso a plenitude destes fosse verídica, isto ocasionaria na 

diminuição de outros. Portanto, para que a totalidade dos direitos fundamentais seja exercida 

de forma equilibrada e harmônica, é preciso traçar tais limitações. 

 Jane Reis, inclusive, vê a limitação dos direitos fundamentais como reflexo da própria 

liberdade quando afirma que “a assertiva de que os direitos fundamentais não são absolutos 

soa natural e lógica”, visto que “a ideia de que é preciso limitar as ações humanas para 

viabilizar a coexistência das pessoas é tributária da própria noção de liberdade”. (2006 p. 132) 

 Ainda sobre a necessidade de limitação dos direitos fundamentais Jane Reis explica 

que: 

 

“Em primeiro lugar, a universalidade dos direitos torna imperativa sua 

limitação. Sendo os direitos fundamentais atribuídos a todas as 

pessoas, não há como conceber sua fruição permanente e simultânea 

sem que haja uma disciplina ordenadora a viabilizar que estes 

coexistam. Só é possível tornar efetiva a titularidade universal dos 

direitos à medida que sejam harmonizados, o que implica logicamente 

a imposição de limites.  
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Em segundo lugar, os direitos fundamentais são constitucionalizados 

como um conjunto, e não isoladamente. Nessa perspectiva, o 

reconhecimento dos direitos traz ínsita a noção de que estes estão 

inseridos num ordenamento complexo e plural, de modo que a 

determinação de sua esfera de incidência impõe que sejam 

coordenados com outros direitos e bens protegidos pela Constituição.” 

(2006 p. 133) 

 

 Sendo assim, as limitações dos direitos fundamentais produzem consequência 

primordial à liberdade e à democracia. É por meio dela que todos os indivíduos são 

possibilitados de usufruir da totalidade de direitos fundamentais de forma equilibrada e 

harmônica. 

Passando pelos conceitos de “limites” e “restrições”, parte da doutrina os separa como 

conceitos, traçando distinções entre os dois, as quais demonstra-se a seguir. 

Por limites considera-se uma limitação como uma fronteira, considerando o próprio 

direito fundamental de conteúdo limitado, pré-determinado. Ou seja, é um limite interno, que 

vem de dentro, do próprio direito.  

 Já o conceito de restrição configura numa limitação posta a algo ilimitado, é de origem 

externa, independente do conteúdo do direito fundamental. 

 A partir destes, é possível perceber que o conceito de restrição é utilizado no âmbito 

da teoria externa dos direitos fundamentais, a qual determina que os direitos prima facie são 

absolutos e, posteriormente, ao entrar em conflito com diverso igualmente válido, ou seja, ao 

deparar-se com certa barreira, será restringido. 

 Jane Reis identifica na teoria externa uma distinção entre delimitação de conteúdo e 

restrição dos direitos fundamentais. Isto pois, num primeiro momento, o direito fundamental 

existe sem restrições, enquanto após o aparecimento de limitações exteriores há a delimitação 

de seu alcance no caso específico. 

 Para chegar a esse resultado, Jane Reis explica:  

 

“De acordo com essa concepção, a tarefa de interpretação 

constitucional visando a determinar as situações protegidas pelos 

direitos fundamentais envolve duas etapas, que consistem em: i) 

identificar o conteúdo do direito (seus contornos máximos, sua esfera 

de proteção), e ii) precisar os limites externos que decorrem da 

necessidade de conciliá-lo com outros direitos e bens 

constitucionalmente protegidos. ” (2006 p. 146) 

  

 Dessa maneira, segundo a teoria externa, os direitos fundamentais existem sem 

interferências externas. Verifica-se “seu conteúdo inicialmente protegido, sem tomar-se em 
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consideração se outros direitos individuais ou interesses comunitários podem ser afetados ou 

restringidos” (PEREIRA, 2006 p. 147), sendo esta interpretação feita da forma mais 

abrangente possível.  

Levando em consideração que a própria Constituição pode determinar certas restrições 

ao direito fundamental, ou seja, já nesse primeiro momento é possível verificar certo limite. 

Jane Reis utiliza como exemplo o direito à associação, que apenas é válido caso esta seja 

constituída para fins lícitos, sendo esse seu limite inicial. O direito à associação, portanto, não 

abrange a configuração de associação para fins ilícitos já nesse primeiro momento de sua 

delimitação, sem desconsiderar as restrições que este pode encontrar nas eventualidades 

práticas. 

Recapitulando o desvelado e buscando pontuar os significados da teoria externa eis 

síntese esquemática do que a teoria externa preceitua, segundo Jane Reis:  

 

“i) os direitos fundamentais são princípios, veiculando comandos 

prima facie; ii) os direitos fundamentais são restringíveis; iii) as 

restrições aos direitos fundamentais são motivadas pela existência de 

conflitos entre estes e outros direitos e bens constitucionais; iv) a 

legitimidade constitucional da restrição é de ser examinada mediante 

um juízo de ponderação, que irá sopesar os direitos e bens em conflito, 

através da aplicação do princípio da proporcionalidade.” (2006 p.152) 

 

A partir desta conceituação pode-se elaborar um exemplo que demonstre como a teoria 

externa seria aplicada na prática. O exemplo de conflito entre direitos fundamentais mais 

mencionado pelos doutrinadores é o ocorrido entre o direito fundamental da liberdade de 

expressão e o direito à privacidade. É um bom exemplo visto que demonstra como a 

ponderação pode gerar resultados distintos diante de situações diversas. 

Paulo Gustavo Gonet Branco é um dos doutrinadores que utiliza-se do exemplo e 

explica que: 

 

“Uma matéria jornalística, por exemplo, sobre a vida de alguém pode 

pôr em linha de atrito o direito de liberdade de expressão e a pretensão 

à privacidade do retratado. Considerados em abstrato, ambos os 

direitos são acolhidos pelo constituinte como direitos fundamentais. A 

incidência de ambos no caso cogitado, porém, leva a conclusões 

contraditórias entre si. Para solucionar o conflito, hão de se considerar 

as circunstâncias do caso concreto, pesando-se os interesses em 

conflitos, no intuito de estabelecer que princípio há de prevalecer, 

naquelas condições específicas, segundo um critério de justiça prática. 

Assim, se um indivíduo tem uma vida pública ativa, será mais 

provável que uma reportagem envolvendo aspectos da sua vida 

particular venha a ser prestigiada, conferindo preponderância à 
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liberdade de imprensa sobre o direito à privacidade. Isso não se deverá 

a uma recusa do direito à privacidade à personalidade pública, mas 

atenderá à ponderação de que, se o retratado vive do crédito público, 

da imagem que ostenta, a sociedade tem o direito de saber se a sua 

vida pessoal corresponde ao que pretende fazer crer. Já a revelação de 

dados íntimos de pessoa que não depende profissionalmente da 

imagem pública e que não está no centro de um acontecimento 

socialmente relevante, tende a não justificar a interferência da 

imprensa sobre a sua privacidade. ” (2014 p. 183-184) 

 

 Pode-se verificar que, ao depender da publicidade do indivíduo, o seu direito à 

privacidade pode ser mitigado para atender melhor o direito à informação e à liberdade de 

expressão que apresentam certo interesse público. É dessa maneira, caso a caso, que a 

ponderação buscará atender a melhor fruição dos direitos fundamentais. 

 Porém, esta não é a única teoria que versa sobre a forma de limitação dos direitos 

fundamentais. Há ainda a chamada teoria interna. 

Esta, por sua vez, estabelece que os direitos possuem uma certa extensão e é 

necessário saber se cada situação específica está sendo protegida por aquele princípio e, caso 

contrário, não haverá aplicação e efetivação deste, não porque há outro a ser respeitado, mas 

simplesmente pois aquele ato ou circunstância não é respaldada por nenhum direito 

fundamental. 

 Há a aceitação do chamado limite imanente, isto é, aquele que vem de dentro, 

intrínseco do próprio direito. É o correspondente ao significado de limite, acima descrito. A 

teoria interna entende que todo direito fundamental possui um limite interno, previamente 

delimitado pela lei, ou ainda pelo intérprete, que existe independentemente se este é 

confrontado em relação a distinto direito fundamental.  

 Segundo Jane Reis, esta teoria entende que a lei não exatamente limita os direitos 

fundamentais, mas sim os delimita, de forma a estabelecer o “conteúdo normativo 

constitucionalmente previsto”.  

 Quanto ao âmbito da interpretação judicial, esta teoria não admite a concepção de 

conflitos entre direitos fundamentais, bem como a ponderação deste. O intérprete deve ater-se 

ao limite determinado pela Constituição, verificando sua adequação ao caso concreto, não 

cabendo a este restringir de maneira recíproca direitos opostos.  

 Jane Reis simplifica: 

 

“Em resumo, a teoria interna i) nega a possibilidade de limitações 

externas aos direitos; ii) afirma que a identificação dos casos em que o 

direito deve incidir há de ser feita mediante a análise de seu conteúdo 
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constitucionalmente estabelecido e iii) recusa a hipótese de colisão de 

direitos. ” (2006 p. 145-146) 

 

 Esta doutrinadora buscou em Friederich Muller um exemplo que busca esclarecer a 

utilização prática da teoria:  

 

“O autor germ nico analisa a situação de um artista que pretende 

pintar no cruzamento de duas ruas muito movimentadas. A partir de 

sua avaliação, a atividade de pintar em tais circunstâncias não está 

protegida pelo preceito da Constituição Alemã que consagra a 

liberdade artística, de modo que uma lei que venha e proibir que se 

pinte em um cruzamento não estará restringindo direito algum, 

porquanto não se está diante de nenhuma “forma de ação 

especificamente protegida por um direito fundamental”. Da mesma 

forma não haveria restrição a direito fundamental no caso de proibir-

se “expressar opiniões políticas naquele cruzamento”, nem tampouco 

estaria tutelado pela Constituição um “músico que altas horas da noite, 

na rua ou em uma casa com paredes finas, ensaiasse sua composição 

para tambores”. ” (PEREIRA, 2006 p. 143)  

  

 Com o presente exemplo é possível ver que pela teoria interna não há existência da 

colisão entre direitos fundamentais e, consequentemente, não poderá ser feita ponderação 

entre estes. O que ocorre é que o direito percorrerá ou não aquela questão tratada, para que se 

decida sua incidência ou não. 

 Não há conflito entre o direito à manifestação artística e à liberdade de ir e vir no 

exemplo. O que ocorre é que o direito à manifestação artística não envolve a situação de certo 

artista pintar em um cruzamento movimentado. 

 Para a teoria externa, ao contrário, é possível verificar o conflitos entre os dois 

direitos, resolvendo-se prevalecer, após ponderação, a liberdade de ir e vir. Isso não impedirá 

que o artista possa pintar em outras circunstâncias e que seu direito à manifestação artística 

tenha sido eliminado. Este apenas não será verificado no caso em tela. 

 Jane Reis discorre sobre tal comparação, explicando que: 

 

“A análise de exemplos é útil para demonstrar as diferenças entre as 

duas concepções. No caso do artista que pretende pintar no 

cruzamento de duas vias congestionadas, desde a ótica da teoria 

interna não haveria direito à liberdade artística a ser tutelado, 

porquanto a referida ação não estaria inserida no âmbito de proteção 

da norma de direito fundamental. Embora pintar seja uma ação 

protegida pela liberdade artística,  pintar naquelas condições não 

corresponde a uma “possibilidade específica de ação” compreendida 

da esfera normativa do direito. De forma diversa, apreciando-se o 

problema a partir das premissa que informa da teoria externa, o 
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resultado seria o mesmo – não há direito a pintar no cruzamento 

movimentado – mas o trajetória hermenêutica que conduz a essa 

conclusão seria distinta. Como pintar é uma ação artística, haveria um 

direito prima facie de pintar no cruzamento. Todavia, a existência de 

razões opostas – o direito dos outros e a ordem pública – justifica o 

afastamento do direito naquela situação específica. ” (2006 p. 147) 

 

 Assim, verifica-se que a teoria interna não busca na ponderação sua resolução de 

conflito de interesses. Simplesmente porque esse conflito, aqui, não existe. Para interpretar as 

normas e adequá-las ao caso concreto a teoria interna faz-se valer da chamada categorização.  

 Esta consiste-se em “correlacionar os fatos em exame às categorias expressadas nos 

normas constitucionais”. Desse modo, aplica-se o método subsuntivo, em que há a aplicação 

da norma que se adequa à circunstância fática, sem promover nenhuma interpretação 

ampliativa ou ponderativa.  

Este método, por sua vez, relaciona-se ao conceito de regra das normas, visto que estas 

são comandos definitivos e não admitem aplicação diversa da determinada pela lei. Segundo 

Jane Reis “o modelo metódico da categorização que exclui a ponderação corresponde, em 

seus aspectos fundamentais, às propostas da teoria interna dos direitos fundamentais”.  

Distinguindo os dois modelos, ela explicita:  

 

“Vê-se, com clareza, que há uma estreita conexão entre a ponderação 

e o modelo de princípios, assim como a categorização pode ser 

associada ao modelo de regras e ao esquema puramente subsuntivo. 

Enquanto a primeira admite que se opera com a aplicação gradual de 

normas jurídicas, a segunda atua com um raciocínio binário, de 

incidência ou não das normas jurídicas. ” (2006 p. 237) 

 

 Por fim, viu-se a distinção entre as duas teorias que tratam das restrições dos direitos 

fundamentais, conseguindo determinar a teoria aplicada pelo Poder Judiciário brasileiro: a 

teoria externa.  

 O próximo capítulo busca, portanto, demonstrar sua aplicação fática discorrendo sobre 

casos práticos decididos pelo Supremo Tribunal Federal.  
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4 APLICAÇÃO DA TEORIA EXTERNA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Diante dos entendimentos elaborados, neste momento busca-se relacionar a teoria 

mencionada à prática. 

Dessa forma é preciso dizer a respeito do trabalho do Supremo Tribunal Federal, 

visto que este é o órgão que determina a linha de julgamento dos Tribunais brasileiros, 

uniformiza a jurisprudência e atua positivamente na aplicação dos preceitos constitucionais e 

principalmente dos direitos fundamentais.  

Dentro do ordenamento jurídico é possível ver certa hierarquia de instâncias, no 

sentido do respeito às decisões julgadas em cada quais. No caso do Supremo Tribunal 

Federal, muitas das causas que perpassam sua alçada são de repercussão geral, interessam e 

influenciam na vida de todos os brasileiros e suas decisões definem a opinião jurídica do país. 

Isto porque é a última dessas instâncias e possui a guarda da Constituição Federal, sendo seu 

dever defendê-la e proteger seus interesses. 

Sobre o trabalho do Supremo Tribunal Federal com o objetivo de resguardar e 

defender os preceitos da Constituição, o ministro Celso de Mello deliberou que:  

 

“O exercício da jurisdição constitucional – que tem por objetivo 

preservar a supremacia da Constituição – põe em evidência a 

dimensão essencialmente política em que se projeta a atividade 

institucional do STF, pois, no processo de indagação constitucional, 

assenta-se a magna prerrogativa de decidir, em última análise, sobre a 

própria substância do poder.  

No poder de interpretar a Lei Fundamental, reside a prerrogativa 

extraordinária de (re)formulá-la, eis que a interpretação judicial se 

acha compreendida entre os processos informais de mutação 

constitucional, a significar, portanto, que "A Constituição está em 

elaboração permanente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la". 

Doutrina. Precedentes.  

A interpretação constitucional derivada das decisões proferidas pelo 

STF – a quem se atribuiu a função eminente de "guarda da 

Constituição" (CF, art. 102, caput) – assume papel de essencial 

importância na organização institucional do Estado brasileiro, a 

justificar o reconhecimento de que o modelo político-jurídico vigente 

em nosso País confere, à Suprema Corte, a singular prerrogativa de 

dispor do monopólio da última palavra em tema de exegese das 

normas inscritas no texto da  ei Fundamental.” (MELLO, 2004)  
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Dessa forma pode-se perceber a magnitude das decisões do STF diante da 

prerrogativa de dispor do monopólio da última palavra, ou seja, da poder de unificar certo 

entendimento, sedimentá-lo e fazê-lo ser replicado nas demais instâncias do Poder Judiciário. 

O ativismo jurídico defende que o Poder Judiciário deve atuar de forma plena nos 

conflitos de interesse, de modo a preencher as lacunas deixadas pelo legislador e promover, o 

mais amplamente possível, a justiça. Ou seja, esta filosofia preza para a saída do Poder 

Judiciário da concepção de apenas reprodutores e aplicadores da lei em sua forma literal para 

a concepção de interpretadores e adaptadores da legislação diante do conflito in casu, bem 

como também criadores do Direito. 

Essa vertente amplamente presente em nosso ordenamento jurídico permite que o 

intérprete da lei aduza a esta significados mais próximos à realidade do que a teoria pode 

produzir. E, como resultado, pode auxiliar em decisões mais justas e coerentes, sendo por este 

motivo que o STF a defende e busca utilizar-se desta.  

Além disso, o neoconstitucionalismo também é uma ferramenta importante para uma 

interpretação mais justa da lei. A partir dele o ordenamento jurídico passou a ser interpretado 

através das ideias extraídas da Constituição. Todo ato jurídico deveria ser vislumbrado diante 

de uma interpretação constitucionalista, o que conferiu aos direitos fundamentais mais uma 

carga importante dentro da sociedade. 

Eis o que o ministro do Supremo Tribunal Federal e constitucionalista Luís Roberto 

Barroso entende por neoconstitucionalismo: 

 

“Em suma: o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na 

acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de 

transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, em 

meio às quais podem ser assinalados, (i) como marco histórico, a 

formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu 

ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como marco filosófico, 

o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais e a 

reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como marco teórico, o 

conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, 

a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma 

nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de 

fenômenos resultou um processo extenso e profundo de 

constitucionalização do Direito. ” (BARROSO, 2006) 

 

Partindo da premissa do ativismo jurídico, do neoconstitucionalismo e da missão do 

Supremo Tribunal Federal de unificar o ordenamento jurídico, bem como construir a linha de 

julgamento do Poder Judiciário, a atuação deste é forte nas questões de conflitos de interesses, 

nos quais seja necessária a utilização da ponderação, adequação dos direitos fundamentais 
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conflitantes. Já que suas decisões repercutirão por todo o país, faz-se necessário que a busca 

pela solução que menos fira os direitos fundamentais seja determinante. 

Desde sua fundação, o STF debruçou sobre questões de imensurável valor e 

influência a todo o povo brasileiro, deliberou sobre questões de suma importância para o 

Direito e investigou, em casos concretos, direitos fundamentais que se colidiam, buscando 

privilegiar aquele que mais fosse adequado ao caso, de forma menos agressiva aos preceitos 

fundamentais em geral. 

Ao tratar dos mencionados assuntos, assim como o Poder Judiciário como um todo, o 

Supremo se fez valer da teoria externa dos direitos fundamentais. Ou seja, ao deparar com 

uma lide a qual versava sobre direitos fundamentais contrastantes, partiu-se da premissa de 

que neles não haviam originalmente limites determinados e que estes seriam configurados a 

partir daquele caso estudado. 

Assim como o limite do direito fundamental seria esclarecido a partir de outro direito 

fundamental, também a que proporção este seria adequado precisaria ser moldada à situação 

específica. Este é um trabalho de imensurável importância e seriedade, visto que versaria 

diretamente sobre direitos que norteiam a dignidade da pessoa humana, preceito que 

fundamenta a República Federativa do Brasil, de acordo com o artigo 1
o
, inciso III da 

Constituição Federal de 1988.  

Tendo em mente o poder de mudança contido nas mãos destes julgadores, vê-se a 

importância de tratar do presente tema com o máximo de delicadeza e precisão. 

A teoria externa é capaz de lidar de forma adequada com os direitos fundamentais, já 

que tem como objetivo resguardar o máximo possível destes. E, para tanto, o Poder Judiciário 

faz utilidade da técnica de ponderação destes direitos. É esse o método que pode-se observar 

das decisões dos Tribunais brasileiros. 

Para melhor demonstrar como a teoria externa dos direitos fundamentais é aplicada 

nas decisões do Supremo Tribunal Federal, serão elencados a seguir extratos destas, junto de 

elucidações sobre o tema.  

Far-se-á a construção de uma linha do tempo de julgamentos que versaram sobre o 

conflito entre o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à cultura.  

Desde 1997, com a decisão sobre a “farra de boi” este Tribunal solidificou o 

entendimento de que direitos sociais, transindividuais, também conhecidos como direitos 

fundamentais de 3
a
 dimensão, tendem a prevalecer diante de direitos individuais, justamente 

por sua característica social, de grande abrangência, sendo um direito que influência um 

número grande de pessoas ou ainda a sociedade como um todo e até mesmo futuras gerações.  
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Um bom exemplo de direito fundamental que reflete na solidariedade e na 

fraternidade é o direito ao meio ambiente equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição 

Federal. É ele que busca garantir que o mundo, num aspecto biológico, tanto da fauna quanto 

da flora, esteja em harmonia com a existência dos seres humanos.  

Dessa forma, o direito ao meio ambiente equilibrado permite, quando devidamente 

garantido, que a nossa espécie viva em maior qualidade, assim como permite 

consequentemente o mesmo para as próximas gerações. Há de se perceber a influência 

abrangente deste direito, que atinge não somente todos os indivíduos existentes, como 

também aqueles que hão de vir nos próximos anos. E, ainda, atinge diretamente os demais 

seres vivos e a vegetação. 

Em relação a este direito em particular, temos decisões pontuais pelo STF, em que 

ele se encontrava em colisão com o direito à preservação da cultura. Sobre este direito, 

ademais, também considera-se um direito de 3
a
 dimensão, social. A cultura é uma riqueza do 

povo a qual deve ser preservada e incentivada, sendo também este comando da Constituição 

Federal em seu artigo 215.  

É possível aqui também ver grande abrangência da garantia da cultura, visto que 

atingirá o país de uma forma geral ao tratar de um patrimônio essencial, sendo garantindo-o 

ou mitigando-o. 

Em 1997, houve julgado que versou sobre a chamada “farra de boi” e em 2005, 

houve diverso sobre a prática da “briga de galos”. Ambas eram atividades consideradas 

culturais, que angariavam capital, movimentavam a economia, bem como faziam parte do 

costume local. 

Porém, tais práticas igualmente submetiam os animais à crueldade e a tratamentos 

agressivos, desrespeitando a premissa do meio ambiente equilibrado.  

Colocando ambos os direitos frente a frente, o STF decidiu que o tratamento cruel 

para com os animais com fins de simplesmente entreter não poderia ser um evento protegido 

pelo ordenamento constitucional, i.e., ao comparar direitos fundamentais garantidos pela 

Constituição, em casos concretos, houve prevalência de um em relação a outro.  

A teoria externa dos direitos fundamentais foi utilizada para ponderar e determinar 

qual princípio prevaleceria em situações específicas. É certo afirmar que por não ser aplicado 

em detrimento do direito ao meio ambiente equilibrado, o direito à cultura não perdeu sua 

eficácia. Este permanece um direito pleno, que merece sua garantia e aplicação pelo Poder 

Público. Entretanto, não é um direito que prospera diante da gravidade das condições 

impostas aos animais. 
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No mesmo sentido, julgado recente que vem sendo discutido pelo Supremo Tribunal 

Federal determina que as chamadas “vaquejadas” sejam proibidas após discussão sobre o 

conflito entre os direitos fundamentais ao meio ambiente equilibrado e à cultura sendo certo 

que as decisões de 1997 e 2005 foram de grande sustentação à esta. Veja-se: 

 

“O Tribunal enfrentou a problemática, pela primeira vez, no Recurso 

Extraordinário nº 153.531/SC, Segunda Turma, relator ministro 

Francisco Rezek, apreciado em 3 de junho de 1997, acórdão por mim 

redigido, julgado que ficou conhecido como “caso farra do boi”. 

Pretendia-se a proibição, no Estado de Santa Catarina, da denominada 

“Festa da Farra do Boi”. Aqueles que defenderam a manutenção 

afirmaram ser uma manifestação popular, de caráter cultural, 

entranhada na sociedade daquela região. Os que a impugnaram 

anotaram a crueldade intrínseca exercida contra os animais bovinos, 

que eram tratados “sob vara” durante o “espetáculo”. O relator 

assentou a inconstitucionalidade da prática, destacando a maldade a 

que eram submetidos os animais. Também assim votei, asseverando 

não se cuidar “de uma manifestação cultural que mereça o agasalho da 

Carta da República”, mas de crueldade ímpar, onde pessoas buscam, a 

todo custo, “o próprio sacrifício do animal”, ensejando a aplicação do 

inciso VII do artigo 225. 

Da mesma maneira, foram declaradas inconstitucionais leis estaduais 

porque favoreciam o costume popular denominado “briga de galos”. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.514/SC, relator ministro 

Eros Grau, julgada em 29 de junho de 2005, foi declarada 

inconstitucional lei do Estado de Santa Catarina por autorizar 

“práticas que submetam os animais à crueldade”. Na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1.856/RJ, da relatoria do ministro Celso de 

Mello, apreciada em 26 de maio de 2011, o Tribunal voltou a assentar 

a inconstitucionalidade de norma – Lei nº 2.895/98 – que permitiu a 

“competição galística”. Na ocasião, o relator destacou que o Supremo, 

“em tema de crueldade contra animais, tem advertido, em sucessivos 

julgamentos, que a realização de referida prática mostra-se 

frontalmente incompatível com o disposto no artigo 225, § 1º, inciso 

VII, da Constituição da República”. (MELLO, 2016) 

 

É possível constatar a observância da ponderação dos direitos dentro da decisão 

sobre a “vaquejada”, demonstrando explicitamente a aplicação da teoria externa dos direitos 

fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal: 

 

“Sustenta o conflito entre normas constitucionais – aquela que 

assegura o direito ao meio ambiente, artigo 225, e a que garante o 

direito às manifestações culturais enquanto expressão da pluralidade, 

artigo 215. Afirma ser necessário dar maior peso, na espécie, à 

preservação do meio ambiente. Consoante articula, a lei impugnada 

não encontra respaldo no Texto Maior, violando o disposto no artigo 

225, § 1º, inciso VII, da Carta. 

(...) 
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Diz que o Supremo usa a técnica da ponderação para resolver 

conflitos específicos entre manifestações culturais e proteção ao meio 

ambiente, predominando entendimento a favor de afastar práticas de 

tratamento inadequado a animais, mesmo dentro de contextos 

culturais e esportivos. 

(...) 

Há, portanto, conflito de normas constitucionais sobre direitos 

fundamentais – de um lado, o artigo 225, § 1º, inciso VII, e, de outro, 

o artigo 215. 

O artigo 225 da Carta Federal consagra a proteção da fauna e da flora 

como modo de assegurar o direito ao meio ambiente sadio e 

equilibrado. Cuida-se de direito fundamental de terceira geração, 

fundado no valor solidariedade, de caráter coletivo ou difuso, dotado 

“de altíssimo teor de humanismo e universalidade” (BONAVIDES, 

Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2001, p. 523). Como direito de todos, a manutenção do ecossistema 

também a esses incumbe, em benefício das gerações do presente e do 

futuro. O indivíduo é considerado titular do direito e, ao mesmo 

tempo, destinatário dos deveres de proteção, daí por que encerra 

verdadeiro “direito-dever” fundamental (CRUZ, Branca Martins da. 

Importância da Constitucionalização do Direito ao Ambiente. In: 

BONAVIDES, Paulo, et all (Orgs.). Estudos de Direito Constitucional 

em Homenagem a Cesar Asfor Rocha. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, 

p. 202). ” (MELLO, 2016) 

 

A fim de resolver o conflito entre os direitos fundamentais, o Supremo Tribunal 

Federal chama para si o dever da ponderação e aplicação da teoria externa. É claro perceber 

que a instância de maior hierarquia brasileira considera os direitos fundamentais como 

princípios maleáveis, de necessária adaptação. E que, para isso, cabe a este Tribunal 

determinar os ditames do Poder Judiciário. 

 

“Quanto a se fazer presente essa via de mão dupla, não existe nem 

pode existir controvérsia. O dever geral de favorecer o meio ambiente 

é indisputável. A problemática reside em saber o nível de sacrifício 

que os indivíduos e a própria coletividade podem e devem suportar 

para tornar efetivo o direito. Ante essa circunstância, não raro fica 

configurado o confronto com outros direitos fundamentais, tanto 

individuais, como o da livre iniciativa, quanto igualmente difusos, 

como o concernente às manifestações culturais enquanto expressão da 

pluralidade, de que trata o aludido artigo 215 do Diploma Maior. 

Cumpre ao Supremo, tendo em conta princípios constitucionais, 

harmonizar esses conflitos inevitáveis. ” (MELLO, 2016) 

 

De acordo com o que ficou deliberado pelo ministro Marco Aurélio, relator da 

decisão sobre a “vaquejada”, é possível verificar em diversas situações o conflito do direito ao 

meio ambiente em relação a diversos outros que podem ser cunho individual, ou ainda 
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igualmente coletivo, como o deste caso. E, dessa forma, caberá ao STF determinar o peso de 

cada interesse, delimitando valores os quais a nossa sociedade deverá priorizar. 

 

“O comportamento decisório do Supremo diante da necessidade de 

ponderar o direito ao meio ambiente com os direitos individuais de 

naturezas diversas tem sido o de dar preferência ao interesse coletivo.  

Mais controvertido apresenta-se o conflito do direito ao meio 

ambiente com outros coletivos, como o do pleno exercício dos direitos 

culturais, exatamente o que ocorre na situação concreta. ” (MELLO, 

2016) 

 

Os direitos fundamentais coletivos são não somente direitos que promovem a 

dignidade da pessoa humana, como também direitos que garantem o bem-estar social e atuam 

diretamente no modo de viver da sociedade. Por isso o conflito entre estes deve ser lidado de 

forma cuidadosa com o objetivo de proteger o bem que atinja mais diretamente a coletividade.  

Dentro do caso tratado, deve-se questionar: a vaquejada, caso mantida, fará mais mal 

ao meio ambiente ou fará mais mal à cultura do país, caso proibida? Qual poderá ser a decisão 

que ferirá o menos possível o ordenamento constitucional?  

Eis o que o ministro Marco Aurélio auferiu destes questionamentos:  

 

“Os precedentes apontam a óptica adotada pelo Tribunal considerado 

o conflito entre normas de direitos fundamentais – mesmo presente 

manifestação cultural, verificada situação a implicar inequívoca 

crueldade contra animais, há de se interpretar, no âmbito da 

ponderação de direitos, normas e fatos de forma mais favorável à 

proteção ao meio ambiente, demostrando-se preocupação maior com a 

manutenção, em prol dos cidadãos de hoje e de amanhã, das condições 

ecologicamente equilibradas para uma vida mais saudável e segura. 

Cabe indagar se esse padrão decisório configura o rumo interpretativo 

adequado a nortear a solução da controvérsia constante deste processo. 

A resposta é desenganadamente afirmativa, ante o inequívoco 

envolvimento de práticas cruéis contra bovinos durante a vaquejada. ” 

(MELLO, 2016) 

 

Desta maneira, podemos verificar, que diante de conflito entre direitos fundamentais, 

ao utilizar-se da teoria externa, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o direito ao meio 

ambiente equilibrado traria maiores benefícios à sociedade em detrimento ao direito à cultura, 

que não seria inteiramente danificado, apenas parcialmente mitigado. 

Isto de deu pelo maior alcance de beneficiados pela garantia do direito ao meio 

ambiente equilibrado em detrimento ao direito à cultura.  
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Insta salientar que o ataque ao direito ao meio ambiente equilibrado foi devidamente 

comprovado por perícia técnicas que atestaram o tratamento cruel aos animais. O manejo com 

direitos fundamentais necessita sempre ser preciso, pois qualquer decisão provocará diversas 

consequências, as quais devem ser o menos maléficas possível.  

Porém, ainda que este interesse tenha prevalecido, a decisão ainda é muito 

controvertida, visto que teve o voto de apenas 6 dos 11 ministro do STF, fazendo-a uma 

decisão demasiada acirrada. 

A vaquejada movimenta considerável parte da economia brasileira, proporciona 

milhares de empregos, bem como representa uma maneira de viver de um povo, sua história, 

sua riqueza imaterial, sua cultura. Todos estes pontos foram pormenorizados pelos ministros a 

favor da prática, porém, o acórdão deste ainda não foi disponibilizado, sendo certo que após 

sua publicação os interessados busquem sua reforma.  

Informação suplementar é a de que o próprio Senado aprovou lei de número 

13.364/2016 que considera a vaquejada patrimônio cultural do Brasil, solidificando a 

controvérsia ainda mais.  

Porém, o foco do presente estudo é direcionado à aplicação da teoria externa dos 

direitos fundamentais, a qual foi irrefutavelmente necessária para administrar tamanho 

conflito de interesses. Foi esta a responsável por ponderar os argumentos opostos e determinar 

aquele que melhor representaria o interesse público. 

Técnicas diversas da ponderação e seus adeptos a criticam pelo seu cunho subjetivo, 

alegando que esta daria margem a abuso da discricionariedade do magistrado, causando certa 

insegurança jurídica. Porém, o que há de se atestar é que qualquer forma de deliberar sobre 

conflitos entre direitos fundamentais levará em conta certo grau de moral e bases 

principiológicas. Dessa maneira, a ponderação levaria vantagem pela necessidade de 

argumentação e justificativa do Poder Judiciário pela sua decisão, promovendo, por sua vez, 

aumento da segurança jurídica. 

A técnica utilizada pela ponderação de interesses leva em consideração o princípio 

da proporcionalidade como direcionador. Este princípio ajuda a trazer racionalidade e 

diminuir a discricionariedade do magistrado, visto que suas decisões necessitam respeitar 

certa razoabilidade de acordo com o Direito e a visão social sobre os institutos tutelados. 

Dessa forma, constata-se a efetiva aplicação da teoria externa dos direitos 

fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira a tratar dos interesses conflitantes 

como bens igualmente válidos, porém, que podem ser balanceados e relativizados diante de 

direitos que promovam maior benesse ao interesse público. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Em suma, pode-se constatar o tamanho impacto e interferência na sociedade que o 

manejo e a aplicação da teoria externa dos direitos fundamentais pelo Supremo Tribunal 

Federal ocasiona. O que pode aparentar ser de cunho puramente teórico – a estrutura dos 

direitos fundamentais e a forma que estes terão seus limites estabelecidos – traz 

consequências práticas na manutenção e formação da sociedade brasileira e de sua visão 

perante os direitos fundamentais.  

Analisar a fundo a maneira que a ponderação é estabelecida pelo STF aprimora e 

implementa o estudo das decisões em qualquer instância do Poder Judiciário. Permite que a 

evolução deste ocorra e replica em qualquer tipo de ação judicial o respeito igualitário aos 

direitos fundamentais, de forma a sustentá-los e fortalecê-los. Consequentemente, tal 

engrandecimento da universalidade dos direitos fundamentais abrirá portas a uma sociedade 

mais humanitária, solidária e justa.  

Eis, portanto, a grande carga social da ponderação. Cabe a esta a missão de regular e 

distribuir as garantias individuais, da maneira em que são determinadas pela Constituição, 

conforme as relações pessoais se formam e objetivando atender um interesse público. 

A aplicação da teoria externa dos direitos fundamentais pelo Supremo Tribunal 

Federal, perpassando pelos elementos destes direitos e considerando a forma que são 

restringidos, encaminha ao encontro do equilíbrio, ponderação e respeito dos direitos 

fundamentais. A presente teoria, como demonstrado, quando posta em prática, proporciona a 

prevalência de princípios e valores exaltados pelo ordenamento jurídico. E o presente trabalho 

objetiva incentivar medidas como estas.  
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