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RESUMO

O presente trabalho se propõe a estudar a temática da colisão entre direitos fundamentais, observando os
principais motivos da sua ocorrência, bem como as maneiras de solucionar tais conflitos nos ambientes legais.
O trabalho traz uma importante reflexão acerca do que vem a ser um direito fundamental, bem como da sua
importância para a formação e organização do Estado de Direito. Se direito fundamental é aquele que
pertence ao homem enquanto homem, o artigo defende que será tutelado aquele que mais se aproximar do
critério da dignidade humana, levantando o seguinte questionamento: Como define-se a dignidade humana?
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RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo examinar el tema del conflicto entre los derechos fundamentales, tomando
nota de las principales razones de su ocurrencia, así como la manera de resolver este tipo de conflictos en
entornos legales. El trabajo aporta una importante reflexión sobre lo que ha de ser un derecho fundamental,
así como su importancia para la formación y organización del Estado de Derecho. Si un derecho fundamental
es aquella que pertenece al hombre como hombre, el documento sostiene que recibirá tutoría que mejor se
ajuste al criterio de la dignidad humana, planteando la pregunta: ¿Cómo se define la dignidad humana?

Palabras clave: La Dignidad Humana, los derechos fundamentales, la colisión

INTRODUÇÃO

Encontramos no rol da Constituição Federal uma série de direitos que são estabelecidos como fundamentais,
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ou seja, inalienáveis ao sujeito, todos eles fundamentados sob o princípio da dignidade da pessoa humana. O
caráter de inalienabilidade de tais direitos garante que eles devam ser atendidos prioritariamente, em
detrimento de qualquer outra norma vigente no âmbito constitucional.

A aplicação efetiva dos Direitos Fundamentais, entretanto, torna-se um ato complexo, uma vez que eles
podem encontrar entre si um ponto de colisão, ou seja, em uma situação real, um direito garantido a um
sujeito, pode ir de encontro a outro direito garantido a outro sujeito e nesse ponto ocorrer o fenômeno da
colisão entre direitos fundamentais.

Com base nessa perspectiva, o presente ensaio discorrerá acerca dos Direitos Fundamentais como um
fenômeno jurídico e social, trazendo à tônica da discussão a constituição dos direitos do homem enquanto
fenômeno sociológico que visa atender às necessidades de determinado grupo social em um dado momento
histórico.

É importante pensarmos, primeiramente, antes de mergulharmos de fato na questão da colisão entre Direitos
Fundamentais, em si, o que vem a ser um Direito Fundamental. A esse respeito, podemos trazer a
contribuição de Paulo Bonavides, citando Hesse, para um melhor entendimento do assunto.

Konrad Hesse entende os direitos fundamentais como aqueles que visam à criação e
manutenção dos pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade
humana. Ressalta desta definição a finalidade precípua dessa gama de direitos, além
de ser notável o alargamento de seu âmbito de abrangência, o que por certo
desfavorece a sua precisa identificação. (BONAVIDES, 1996, p.514)

Os Direitos Fundamentais são todos aqueles que pertencem ao homem, enquanto seres humanos, todos são
sujeitos desses direitos, pois a única condição para isso é o caráter de humanidade comum a toda a espécie.
Não há na seara do Direito, nenhuma especificidade para o homem lograr de tais direitos, nem tampouco
permissão para que qualquer um disponha deles indiscriminadamente. Eles são direitos do homem de modo
generalizado, não pertencem a determinados grupos sociais, mas ao conjunto dos indivíduos que formam a
sociedade como um todo.

Definir os direitos fundamentais, ou estipular o âmbito da sua abrangência se torna uma tarefa complexa,
visto que não há uma especificação para os limites da temática que eles englobam. Os Direitos do homem
enquanto seres humanos emergem, dessa forma como uma forma de compreender o indivíduo como sujeito
de direitos inalienáveis e, personalíssimos, sendo que sua abrangência só poderá ser determinada pelo caso
concreto.

Corroborando com esse pensamento, a esse respeito Bobbio afirma:

Direitos do homem são os que cabem ao homem enquanto homem [...] são aqueles
que pertencem ou deveriam pertencer, a todos os homens, ou dos quais nenhum
homem pode ser despojado. [...] São aqueles cujo reconhecimento é condição
necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento
da civilização. (BOBBIO, 1992, p. 17)

A uma primeira vista, poderíamos afirmar que a colisão entre os direitos fundamentais é um fenômeno
inexistente, uma vez que todos eles estão respaldados sob o viés da dignidade da pessoa humana, devendo
ser atendidas, prioritariamente, as questões relevantes a tais circunstâncias. Um direito pode ser classificado
como fundamental ao passo que estabelece mecanismos eficazes para a manutenção da ordem social,
respeitando aquilo que é estabelecido como direito do homem e da humanidade de modo universal.

Todo direito emana de um fato social, de uma necessidade do homem de satisfazer seus anseios, sendo
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assim, também os direitos e garantias fundamentais nascem da necessidade da sociedade em estabelecer
mecanismos capazes de favorecer uma convivência saudável no espaço da civilização, nessa perspectiva,
podemos afirmar que os Direitos Fundamentais existem em plena harmonia, uma vez que sempre será
atendido o critério da dignidade e liberdade da pessoa humana.

Outro ponto importante para ser levantado à discussão é o fato de que os Direitos Fundamentais tem como
fonte assecuratória a Constituição Federal. Eles não são meras convenções da sociedade, mas estão
positivados no texto constitucional, respaldados sob o viés dos Direitos Humanos Universais que
fundamentam toda a Constituição Brasileira.

A aplicação dos Direitos do Homem, na sociedade não se dá de forma arbitrária, uma vez que eles constituem
a base da Carta Constitucional, ao mesmo tempo que também são parte integrante dela. Dessa forma,
torna-se perceptível que esses são direitos do homem reconhecidos pelo Ordenamento Jurídico e, como tais,
não podem ser suprimidos ou relegados e, da mesma forma, para a sua aplicação serão levados em
consideração os princípios de dignidade e liberdade que respaldam todo o texto constitucional.

Os ideais de justiça social, liberdade e democracia, bases do Estado Brasileiro necessitam, para a sua
efetivação de um contexto de respeito e preservação aos direitos do homem. Não há Estado de Direito sem
respeito ao homem como sujeito e detentor de direitos inalienáveis e irrenunciáveis.

Como nos diz Uadi Lammêngo Bulos em seu Curso de Direito Constitucional:

Seu fundamento reside na proteção da dignidade da pessoa humana, sendo a
constituição sua fonte de validade. Basta ver a Carta de 1988. Logo no Preâmbulo,
ela proclama que a assembleia Nacional Constituinte buscou “ um estado
democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos fundamentais e sociais, a
liberdade, a segurança”. (BULOS, 2010, p. 523)

Compreender a importância dos direitos tios como fundamentais para o ordenamento jurídico brasileiro,
implica em reconhecer sua inalienabilidade e sua eficácia plena no bojo da sociedade. Nenhum direito ou
garantia fundamental pode ser suprimido em função de interesses secundários ou individuais, pois eles são
direitos de todos os homens e visam garantir, não só a sobrevivência, mas a existência da sociedade como
um todo igualitário, pautando-se assim, nos ideais de justiça e liberdade defendidos por todos aqueles que se
propõem a defender os direitos individuais do Homem e da Humanidade de modo universalizado.

Tendo como base a possibilidade de colisão entre Direitos Fundamentais, é importante destacar que está é
uma situação que possui pouca aplicabilidade prática, tendo em vista que todos os direitos são
fundamentados no princípio maior, da dignidade da pessoa humana. Sendo assim, nas situações em que dois
direitos se encontram há um princípio maior que evitará a colisão.

A esse respeito, Edilson Pereira Farias escreve:

O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana cumpre um relevante papel
na arquitetura constitucional: o de fonte jurídico-positiva dos direitos fundamentais.
Aquele princípio é o valor que dá unidade e coerência ao conjunto dos direitos
fundamentais. Destarte, o extenso rol de direitos e garantias fundamentais
consagrados pelo título II da Constituição Federal de 1988 traduz uma especificação
e densificação do princípio fundamental da Dignidade da Pessoa Humana (FARIAS,
1997, p. 398)

Acima de qualquer outro direito, está a dignidade da pessoa humana. Por mais que outros direitos sejam
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fundamentais à vida e à manutenção da ordem social, esse princípio maior vai surgir como eixo norteador de
do o Ordenamento Jurídico. Nenhum direito pode sobressair-se em detrimento do princípio maior da
dignidade que resguarda todo o ordenamento jurídico vigente no Brasil.

Para que a sociedade mantenha-se em equilíbrio, como um todo justo e igualitário, o respeito à vida e à
pessoa humana deve ser a mola-mestra de todas as suas ações. Torna-se contraditório pensar o conceito de
justiça sem pensar a pessoa humana como o centro dos princípios do ordenamento jurídico, pois a garantia
de vida com dignidade constitui-se o parâmetro regulador da noção de justiça em um Estado de Direito.

A esse respeito, Sarlet, (2006) escreve:

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e
pela integridade física do ser humano, onde as condições mínimas para uma
existência digna não forem asseguradas, onde a intimidade e a identidade do
indivíduo forme objeto de ingerências indevidas, onde sua igualdade relativamente
aos demais não for garantida, bem como onde não houver imitação do poder. Não
haverá espaço para a dignidade da pessoa humana, e está não passará de mero
objeto de arbítrio e injustiças. (p.118)

Dessa forma, torna-se evidente que mais importante que qualquer outro direito, positivado ou não, está a
pessoa humana e suas necessidades. É difícil conceber uma ideia de constituição que vá de encontro a esse
princípio, uma vez que se não garantem o respeito à pessoa em sua plenitude, todo o texto é vão.

Assim, em casos de encontro entre dois Direitos Fundamentais, aquele que mais se aproximar do princípio da
dignidade do homem é que deve ser tutelado em detrimento do outro. Para isso, é fundamental o trabalho
dos doutrinadores que estabelecem princípios para a solução de tais situações, que possibilitam a construção
de um olhar diferenciado para tais situações, favorecendo, assim, uma aplicabilidade justa do direito para o
sujeito.

Acerca dos princípios Barcellos, (3003) escreve:

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 uma delas ainda que em
determinado caso concreto elas possam ser aplicadas em intensidades diferentes.
(p.57)

Podemos pensar a existência da ponderação como um indicativo de ocorrência da colisão entre direitos
fundamentais, uma vez que pondera-se justamente para julgar a aplicação de um ou outro direito em uma
situação real de divergência entre duas ou mais normas de Direitos Fundamentais que encontram-se em um
ponto de colisão.

É importante destacar que os direitos fundamentais são construções sociais. Não há direitos constituídos
naturalmente, eles são frutos das necessidades da sociedade que os formulam. Como nos diz Bobbio, (1992):

Não é difícil prever que no futuro, poderão emergir novas pretensões que no
momento sequer podemos imaginar [...] o que prova que não existem direitos
fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época histórica e numa
determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas.
(p.19)
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Diante disso, torna-se perceptível a possibilidade de colisão entre os direitos fundamentais, pois sendo, esses,
fruto das necessidades e interesses da sociedade podem ocorrer situações nas quais um interesse esbarre em
outro.

Corroborando com essa ideia, o próprio Bobbio afirma que os direitos humanos se apresentam com
“pretensões muito diversas entre si” (1992, p. 20). Dessa forma, é perceptível que o caráter de absolutismo
imposto aos direitos fundamentais é questionável, sendo esses, sujeitos a divergências de interesses no bojo
da sua aplicação.

Emerson Garcia traz uma importante contribuição para essa temática, ao discutir o caráter sociológico da
constituição dos preceitos constitucionais:

Com isto, a consagração constitucional da dignidade humana não se ajustará à
tradicional dicotomia positivista entre os momentos da aplicação e da criação do
direito. [..] A essência da Constituição, assim, longe der ser uma certa concepção
material de homem, seria a construção da vida social e política como um processo
definidamente aberto. (GARCIA, 2008, p. 131)

A colisão entre Direitos Fundamentais se configura no momento em que uma norma fundamental vai de
encontro à outra norma de mesmo valor axiológico. Nesse momento, a tutela do direito começa a ser
questionada, pois se os direitos fundamentais são inalienáveis, como solucionar situações reais nas quais eles
apresentam-se como antagônicos?
Nessa perspectiva, faz-se condição sine qua non buscar um ponto de conciliação entre eles, como nos diz
Branco, (2002) “no conflito entre princípios deve-se buscar uma conciliação entre eles, uma aplicação de cada
qual no caso concreto, sem que um dos princípios venha a ser excluído do Ordenamento Jurídico por
irremediável contradição com outro”.(p. 182)

Da mesma forma, deve-se buscar uma conciliação entre as Normas de Direitos Fundamentais. Um direito que
precisa desaparecer para que outro seja cumprido, mas cabe ao operador do Direito, ponderar sobre qual
direito tutelar nas situações concretas que se lhe apresentarem.

CONCLUSÃO

A possibilidade da colisão entre Direitos Fundamentais torna-se real, sempre que existir uma situação real de
conflito de interesses entre dois sujeitos de direitos. Ela não é uma mera possibilidade teórica, mas uma
realidade configurada graças ao modo como estão estruturados esses direitos no ordenamento jurídico
brasileiro. Negar a possibilidade da colisão, implica a negação da existência da heterogeneidade dos
interesses dos indivíduos dentro da sociedade. Por isso, é fundamental que justiça esteja aparelhada de
mecanismos capazes de minorar essa problemática, fazendo com que a dignidade da pessoa humana seja o
principal valor a ser respeitado.

Diante do exposto, percebemos que a expressão um direito termina onde começa outro, possui aplicabilidade
apenas enquanto dito popular, pois quando tratamos de colisão entre Direitos Fundamentais estamos lidando
com situações heterogêneas de conflito de interesses respaldados pelos direitos que os homens possuem
enquanto seres humanos.

A colisão entre Direitos Fundamentais é um fenômeno que por mais que alguns juristas tentem negar,
permeia a seara do Direito ao longo do tempo e dos processos iniciados. A concepção de que a colisão não
ocorre em virtude da ponderação da dignidade da pessoa humana perde sua relevância, ao passo que o
próprio conceito de dignidade é questionável, uma vez que os princípios que o norteia são construções sociais,
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e como tais atendem às necessidades da sociedade em um dado momento histórico, sendo passíveis de
mutações de acordo com o tempo e o processo histórico que o envolva.

Nessa perspectiva, podemos afirmar que a aplicação dos direitos positivados na nossa Constituição Federal
como fundamentais, vai depender da situação real e da interpretação do operador do Direito que com ela se
deparar, uma vez que em casos de colisão a tutela de um direito vai ferir diretamente outro direito garantido
pela mesma constituição.

Assim, podemos concluir que por mais fundamental que seja um direito, ele não é absolutamente aplicável,
pois podem ocorrer situações reais, nas quais sua tutela ceda a um outro direito, em virtude das
circunstâncias práticas das situações em questão.
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