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RESUMO: É possível sustentar, de forma autônoma, a existência de um 
conteúdo essencial dos direitos fundamentais? É possível definir os limites, 
substância e extensão do conteúdo essencial dos direitos fundamentais? A 
noção de conteúdo essencial de direitos fundamentais, originada na Alemanha, 
surge expressa em Constituições, como portuguesa e espanhola e, 
implicitamente, na brasileira. Em que pese a consagração, o texto não realiza 
sua delimitação conceitual, atribuindo à doutrina e jurisprudência essa 
conformação. Nesses termos, haja vista diversas teorias que lhe busquem 
delinear, assume diversas concepções, conforme o prisma observado. Contudo, 
as teorias que lhe conferem sentido carecem de robustez dogmática, mostrando 
fragilidades intrínsecas e contradições que conduzem à sua insustentabilidade. 
O apego à sua existência, considerando que não costuma ser mencionado em 
relação a outros direitos previstos na ordem constitucional, ao contrário de lhe 
assegurar segurança e força, fragiliza os direitos fundamentais, pois os 
restringem a um núcleo. Quer-se, assim, ao afastar a ideia de conteúdo 
essencial, encontrar métodos mais eficazes e seguros de efetivação dos direitos 
fundamentais, que lhe garantam maior aplicabilidade. Em exame doutrinário e, 
notadamente, jurisprudencial, observa-se a utilização do termo conteúdo 
essencial dos direitos fundamentais, sem que haja um rigor terminológico para 
tanto. Demonstra-se, assim, indeterminado conceitualmente, usado ora para 
proteger um direito, ora para ultrapassar seu âmbito de proteção. Ademais, as 
teorias que conceituam a noção de conteúdo essencial apresentam 
inconsistências internas dignas de nota. Os direitos fundamentais devem ser 
aplicados na mesma linha de qualquer outro direito garantido por normas 
constitucionais, seja na dimensão de regra ou princípio, com a aplicação da 
proporcionalidade, quando necessária. A pesquisa será realizada mediante 
interpretação e integração das normas de direito fundamental existentes no texto 
constitucional positivado, utilizando-se os métodos lógico, sistemático, histórico, 
teleológico, sociológico, descritivo, explicativo, bem como apreciação e análise 
jurisprudencial de casos concretos. Será utilizada técnica de análise 
bibliográfica, dogmática e empírica: jurisprudencial e legislativa. 
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