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1.5. Tese

(1) A distinção entre regras e princípios, da qual esse trabalho parte, supõe que direitos fundamentais tenham

um suporte fático amplo. Isso significa duas exigências principais: (a) O âmbito de proteção desses direitos

deve ser interpretado da forma mais ampla possível, o que significa dizer que qualquer ação, fato, estado ou

posição jurídica que, isoladamente considerado, possa ser subsumido no "âmbito temático" de um direito

fundamental, deve ser considerado como por ele prima facie protegido. Isso implica, necessariamente, uma

rejeição a exclusões a priori de condutas desse âmbito de proteção; (b) Também o conceito de intervenção

estatal nos direitos fundamentais faz parte do suporte fático. Por isso, por se tratar de um modelo baseado em

um suporte fático amplo, o conceito de intervenção também deverá ser interpretado de forma ampla. Isso

implica, entre outras coisas, a rejeição de teorias que defendem que meras regulamentações no âmbito dos

direitos fundamentais não constituem restrições. É sobretudo a partir dessa conclusão que se defende, nesta

tese, a impossibilidade de se distinguir entre restrições e regulamentações ou regulações nesse âmbito.

(2) Uma primeira consequência importante do pressuposto acima descrito é a constatação de que, muitas

vezes, restrições a direitos fundamentais são levadas a cabo sem que isso seja reconhecido nesses termos.

Isso pode ocorrer de duas formas principais: (a) Ou se nega,  de antemão,  a proteção a uma conduta ou

posição jurídica que, isoladamente considerada, deveria ser considerada como protegida; ou (b) Embora se

considere tal  conduta ou posição jurídica como protegida por um direito fundamental,  defende-se que a

eventual  restrição  nessa  proteção  não  decorre  de  uma  real  restrição,  mas  de  mera  regulamentação  no

exercício do direito fundamental em questão. Ambas as estratégias devem ser rejeitadas, pois ambas, como

será visto, têm um alto déficit de fundamentação e possibilitam uma real restrição à proteção de um direito

sem que isso seja acompanhado de uma exigência de fundamentação por parte daquele que o restringe, seja

o juiz ou o legislador. O modelo aqui defendido, por alargar o âmbito de proteção dos direitos fundamentais

ao máximo e considerar toda e qualquer regulamentação como uma potencial - ou real - restrição, ao mesmo

tempo em que coloca os termos do problema às claras - direitos fundamentais são restringíveis - impõe um

ônus argumentativo àquele responsável pela restrição, que não está presente em modelos que escamoteiam

essas restrições por meio de definições de limites quase jusnaturalistas aos direitos fundamentais ou que

escondem restrições atrás do conceito de regulamentação.

(3) Os dois pontos descritos anteriormente conferem uma transparência às atividades de intervenção nos

direitos fundamentais que possibilita sustentar que tais direitos não têm um conteúdo essencial definido  a

priori e de caráter absoluto. Uma tal concepção - absoluta - prende-se aos mesmos pressupostos que se

pretende  aqui  rejeitar,  ou  seja,  definição  a  priori de  conteúdos,  essenciais  ou  não,  que  excluem,  por

consequência  e  também  a priori,  diversas  condutas,  atos,  estados  e  posições  jurídicas  da  proteção  dos

direitos fundamentais, deixando-os ao capricho de meros juízos de conveniência e oportunidade políticas,

para os quais não se exige nenhuma fundamentação constitucional.

(4) As teses defendidas neste trabalho acerca das restrições e da proteção dos direitos fundamentais têm,

além das  consequências mencionadas acima,  um enorme efeito  na compreensão da eficácia  das normas



constitucionais. Como se sabe, a principal classificação das normas constitucionais quanto a sua eficácia é

aquela  que as  distingue em normas de eficácia  plena,  normas de eficácia  contida e  normas de eficácia

limitada.  Como  será  esclarecido  no  capítulo  6,  essa  forma  de  classificar  as  normas  constitucionais  é

incompatível com o modelo e os pressupostos aqui defendidos. Em linhas gerais, isso ocorre porque essa

classificação é baseada em duas dicotomias que são rejeitadas nesta tese: (1)  A primeira delas é aquela entre

as normas que não podem e as que podem ser restringidas (normas de eficácia plena vs. normas de eficácia

contida);  (2) A segunda  é  a  distinção  entre  as  normas  que  não  necessitam  e  as  que  necessitam  de

regulamentação ou desenvolvimento infraconstitucional (normas de eficácia plena vs. normas de eficácia

limitada). Ora, se se parte de um modelo de suporte fático amplo, a distinção entre restrição e regulação é

mitigada,  e  toda  regulação  deve  ser  considerada,  ao  mesmo tempo,  uma restrição,  visto  que  regular  o

exercício de um direito implica excluir desse exercício aquilo que a regulação deixar de fora; e, além disso,

toda  restrição  deve  ser  considerada,  ao  mesmo tempo,  regulamentação,  já  que  não  se  restringe  direito

fundamental sem fundamentação, mas sempre com o objetivo de harmonizar o exercício de todos eles. Com

isso, defende-se que toda norma que garante direitos fundamentais tem algum tipo de limitação quanto a sua

eficácia. As consequências dessa tese, sobretudo na proteção e na realização dos direitos fundamentais serão

analisadas no mesmo capítulo 6.


