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ApresentAção

Com a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil se insere no para-
digma do Estado Democrático de Direito. Os direitos fundamentais, em decor-
rência disso, ocupam agora uma posição privilegiada no ordenamento jurídico, 
sendo considerados atualmente como centrais no sistema constitucional. Devido 
a esse novo papel de destaque, os direitos fundamentais passam a exigir um es-
tudo mais atento por parte não só dos estudiosos como também por parte dos 
membros dos órgãos responsáveis por sua concretização. A hermenêutica consti-
tucional passa a se preocupar com a dinâmica desses direitos, de forma a dar-lhes 
a maior eficácia possível e a impedir quaisquer formas de desvirtuamento no 
conteúdo dos mesmos. 

Para que a hermenêutica constitucional desempenhe tal função ao mesmo 
tempo protetiva e otimizadora dos direitos fundamentais, é preciso que haja uma 
atenção especial a um tema sensível a eles: as limitações ao seu conteúdo. Como 
é impossível conceber que os direitos fundamentais sejam absolutos e ilimitados, 
em decorrência dos diversos interesses fático-jurídicos conflitantes, saber como se 
dá o processo de limitação a que esses direitos estão submetidos é tarefa de suma 
importância para garantir que os mesmos não sejam amesquinhados em face de 
casuísmos e contingências. A atividade de limitação aos direitos fundamentais 
deve se dar de forma a que não sejam deturpados ou diminuídos. 

Assim, com o intuito de compreender como se dá o processo de limitação 
aos direitos fundamentais, bem como com vistas à identificação dos contornos 
a que tais limitações devem se submeter, o presente trabalho visa apresentar as 
teorias que dão suporte e legitimação para que os direitos fundamentais sejam 
delimitados com base em fundamentos justificados constitucionalmente. A her-
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menêutica constitucional deve estabelecer critérios para a atividade de limitação 
às normas jusfundamentais e um desses critérios consiste na garantia de que elas, 
quando eventualmente sofrerem limitações, preservem o seu conteúdo essencial. 
Existem, pois, limites à própria atividade de limitação dos mencionados direitos, 
como prescreve a ideia dos limites dos limites. Este livro visa identificar quais são 
esses limites à atividade de limitação aos direitos fundamentais, bem como enten-
der no que consiste um núcleo essencial jusfundamental apto a instrumentalizar 
a garantia dos limites dos limites.

Para empreender essa tarefa de identificar os limites a que o conteúdo dos 
direitos fundamentais está sujeito, faz-se um apanhado das principais teorias 
acerca das possibilidades de limitação a esses direitos. Apresenta-se, inicialmen-
te, a teoria interna, segundo a qual os limites dos direitos fundamentais estão 
definidos a priori por eles mesmos, ou seja, tais limites devem ser buscados 
em seu próprio conteúdo, prescindindo, para tanto, de recorrer a ponderações 
com outros direitos fundamentais. Após uma exposição geral acerca da teoria 
interna, elencam-se os principais argumentos utilizados pelos defensores da 
teoria externa, para a qual (ao contrário do que é defendido pelos adeptos da 
teoria interna) o conteúdo bem como os limites de um dado direito funda-
mental devem ser encontrados por meio do auxílio dos sopesamentos entre 
esse direito com outros com os quais eventualmente colida em face de um 
determinado caso concreto.

Feita essa exposição inicial, apresentam-se os argumentos utilizados pelos 
dois maiores expoentes tanto da teoria externa quanto da teoria interna, quais se-
jam, os alemães Robert Alexy e Friedrich Müller, respectivamente, mediante a ex-
plicitação das teses desses autores alemães acerca da perspectiva interna e externa.

Quando se fala em conteúdo essencial dos direitos fundamentais, a dou-
trina tende logo a contrapor as perspectivas internas, para as quais o conteúdo 
essencial dos direitos fundamentais é sempre absoluto, e as perspectivas externas, 
para as quais o conteúdo essencial das normas jusfundamentais possui caráter 
relativo. A doutrina, em face disso, estabelece uma dicotomia e uma separação 
entre tais perspectivas. Diante disso, os autores que escrevem acerca das limita-
ções aos direitos fundamentais e acerca do conteúdo essencial deles tendem a 
fazer uma opção entre uma teoria ou outra, de modo que os defensores de uma 
abandonam e rechaçam, muitas vezes por completo, a outra perspectiva. 

O presente trabalho busca superar essa dicotomia, pois, por meio de uma 
conciliação entre aspectos centrais das teorias de Robert Alexy (defensor da pers-
pectiva externa) e Friedrich Müller (defensor, por sua vez, da visão interna), 
procura-se aqui uma possibilidade de coexistência entre ambas as perspectivas, de 
modo a defender que a teoria dos limites dos limites só se mostra aplicável em se 
conciliando as teses do conteúdo relativo e absoluto dos direitos fundamentais, 
bem como das teorias externas e internas. O ponto central do livro, portanto, 
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reside no abandono da separação estabelecida entre conteúdo absoluto e conteú-
do relativo dos direitos fundamentais (dicotomia até então feita pela doutrina), 
de modo a corroborar a coexistência de ambas as perspectivas em prol de uma 
maior proteção e defesa dessas normas centrais de nosso ordenamento jurídico, 
quais sejam, os direitos fundamentais.

O presente livro é fruto do trabalho de dissertação desenvolvido no progra-
ma de Pós-Graduação em Hermenêutica Constitucional da Universidade Federal 
de Minas Gerais, para obtenção do grau de mestre, com algumas modificações.
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