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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa examinar a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas. 

Para tanto, faz-se uma análise do conceito de direitos fundamentais, abordando sua evolução 

histórica, classificação, estrutura normativa, formas de aplicação, bem como de sua extensão 

no ordenamento jurídico pátrio. As relações privadas, que são criadas e modificados com base 

na autonomia da vontade dos particulares, devem visar o bem social, coadunando-se com o 

conceito de função social e de dignidade da pessoa humana. Será feita uma explanação das 

teorias que dão suporte à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, mostrando também a 

posição da jurisprudência brasileira.  

 

  

 

 

Palavras-chave: Direito Constitucional. Direitos Fundamentais. Direito privado. Eficácia 

Horizontal. Dignidade da pessoa humana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMÉ 

 

Ce travail vise à examiner l’application des droits fondamentaux aux relations privées. Au 

début, il s’agit d’une analyse de la notion de droits fondamentaux, s’adressant à son evolution, 

la classification, la structure, les règles, les formulaires de demande, ainsi que son extension 

dans les lois nationales. Relations privées qui sont crées et modifiés en fonction de 

l’autonomie de la volonté des individus, devraient viser à le bien social, et est em ligne avec le 

concept de la fonction sociale et de la dignité humaine. Ce projet presentera l’explication des 

théories qui soutiennet l’effet horizontal des droits fondamentaux, montrant égalemente la 

position de la jurisprudence brésilienne. 

 

Mots-clés: Droit Constitutionnel; Droits fondamentaux; Droit prive; L’efficacité horizontale 

des droits fondamentaux. Dignité de la personne humamine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo essencial tratar da aplicabilidade dos 

direitos fundamentais às relações jurídico-privadas, o que se denomina de eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais. A temática dos direitos fundamentais é um dos temas de maior 

produção jurídico-acadêmica atualmente, visto que seus conceitos e conseqüências estão 

longe do esgotamento. 

O objeto deste trabalho restringe-se a um esboço da teoria da eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais, trazendo o posicionamento dos principais doutrinadores e dos 

tribunais sobre a matéria, tentando demonstrar sua aplicação sob a égide da Constituição 

Federal de 1988.  

Antes de adentrarmos ao tema principal deste trabalho, faz-se necessária sua 

contextualização teórica, com uma explicação de conceitos necessários ao desenvolvimento 

do objeto de estudo, tornando, deste modo, a monografia mais didática e compreensível. 

Neste trabalho serão abordados os direitos fundamentais em sua evolução histórica, sua 

divisão em dimensões e suas principais características. 

Os direitos fundamentais, criados inicialmente para garantir aos indivíduos 

proteção contra as arbitrariedades do Estado, viram seu campo de atuação expandir-se nos 

últimos dois séculos, principalmente em face da crescente força do capital, que passou a 

subjugar os menos favorecidos. Nesse instante, o papel do Estado, antes não interventor, 

passa a ser ativo, passando este a ser o mediador entre a classe operária e os patrões, além de 

garantir o mínimo de direitos aos cidadãos. 

Um novo salto qualitativo dos direitos fundamentais deu-se após as duas grandes 

guerras mundiais, pois as barbáries, que se derem nesse período, abriram caminho para a 

consolidação dos direitos humanos nos textos constitucionais, além da conquista de novas 

garantias fundamentais, de contornos amplos e abstratos, tais como o direito a paz e a um 

meio ambiente equilibrado. 

Essa eficácia torna-se necessária em virtude do crescimento vertiginoso do poder 

de alguns setores privados, que fez com que os cidadãos, principalmente aqueles não 

detentores dos meios de produção passassem a ficar vulneráveis em relação a tais forças, 

muitas vezes mais cruéis que o Estado. 
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Portanto, é nesse cenário de império do Poder Econômico, de submissão do 

Estado ao capital e de alta concentração de renda, que se faz necessário o estudo da disciplina 

dos direitos fundamentais, com a sua aplicação também aos particulares. 

Passa-se à análise das teorias relacionadas ao tema central do trabalho, iniciando-

se com a teoria que nega a aplicação dos direitos fundamentais, passando pela do State Action, 

pela teoria da aplicação mediata e terminando pela teoria da eficácia imediata, que aceita a 

utilização do texto constitucional como norma capaz de ser aplicada diretamente aos 

particulares. 

Objetiva-se, portanto, explanar as principais premissas teóricas acerca da teoria da 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais, além de fazer uma análise da aplicação destes 

conceitos pelos tribunais brasileiros, através do estudo de jurisprudências. 
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 2 DIREITOS FUNDAMENTAIS: DIMENSÕES, EVOLUÇÃO HISTÓRICA, 

CONTEÚDO E CARACTERÍSTICAS 

  

Os direitos fundamentais são fruto da história social, representando, deste modo, 

conquistas das populações frente ao Estado e aos poderes sociais dominantes. Os direitos 

considerados fundamentais, portanto, mudam com o caminhar da história da humanidade, não 

tendo conceito fechado.  

Além dessa dificuldade de delimitação, é válido ressaltar a confusão 

terminológica que permeia esta categoria de direitos, pois a doutrina utiliza várias expressões 

diferentes para se referir a direitos fundamentais, o que embaraça sua conceituação. Observa-

se a utilização das expressões “direitos humanos”, “direitos do homem”, “liberdades 

fundamentais”, “garantias fundamentais”, dentre outras.  

Tal problema tem sido retratado com freqüência pelos constitucionalistas pátrios, 

como se pode ver nesta passagem de Paulo Bonavides.
1: 

A primeira questão que se levanta com respeito à teoria dos direitos fundamentais é 

a seguinte: podem as expressões direitos humanos, direitos do homem e direitos 

fundamentais serem usadas indistintamente? Temos visto o uso promíscuo de tais 

denominações na literatura jurídica, ocorrendo porém o emprego mais frequente de 

direitos humanos e direitos do homem entre autores anglo-americanos e latinos, em 

coerência aliás com a tradição e a história, enquanto a expressão direitos 

fundamentais parece ficar circunscrita à preferência dos publicistas alemães 

 

E nesse trecho de José Afonso da Silva2: 

A ampliação e transformação dos direitos fundamentais do homem no envolver 

histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e preciso. Aumenta essa 

dificuldade a circunstância de se empregarem várias expressões para designá-los, 

tais como: direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos 

individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades 

públicas e direitos fundamentais do homem (grifos no original) 

 

Percebe-se deste modo que a proliferação de denominações é fruto do caráter 

histórico e das variadas vertentes destes direitos. Durante o liberalismo, a nomenclatura 

“liberdades fundamentais” coadunava-se ao caráter negativo
3
 dos direitos fundamentais da 

época. Após as revoluções sociais do séc. XIX, o Estado passou a ter papel ativo, garantindo 

um mínimo existencial aos cidadãos. Nesse período, o termo garantias fundamentais se 

                                                           
1
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19ª Edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2006, p. 560 

2 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 26ª Edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 

2006, p. 180. 
3
 Os direitos fundamentais consagrados pelo liberalismo tinham por característica basilar a garantia de não 

intervenção do Estado na esfera privada, ou seja, previam uma atuação negativa do Estado 
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mostrava mais adequado. A expressão “direitos fundamentais” mostra-se ampla, abrangendo 

todas as fases (e dimensões) de formação do atual conjunto de direitos fundamentais. 

 

2.1 Conceito 

 

Na tentativa de se chegar a um conceito aceitável de direitos fundamentais, urge 

explicitar a diferenciação entre direitos fundamentais e direitos humanos (ou direitos do 

homem), que, apesar de terem correlação lógica, tem conceitos diferenciados.  

“Direitos humanos” ou “direitos do homem” têm caráter universal, propugnando 

valores e direitos inerentes a qualquer ser humano pela simples condição de humano, não 

estando positivados. Há duas doutrinas concernentes à origem dos direitos humanos. A 

primeira, defendida por Norberto Bobbio e Arnaldo Vasconcelos, afirma que o Direito 

Natural, inerente a existência do homem, deu origem aos direitos humanos. Esta é a corrente 

jusnaturalista.  

A outra teoria, defendida por Robert Alexy, entende que os direitos humanos são 

advindos do conceito de dignidade da pessoa humana. Portanto, os direitos humanos seriam 

os direitos básicos de todos os cidadãos, sem os quais estes não viveriam com dignidade. 

José Afonso da Silva
4
 transmite o conceito de direitos naturais nestes dizeres: 

“Direitos naturais diziam-se por se entender que se tratava de direitos inerentes à natureza do 

homem; direitos inatos que cabem ao homem só pelo fato de ser homem”. Paulo Bonavides5  

tenta sintetizar a definição de direitos humanos:  

Os direitos do homem ou da liberdade, se assim podemos exprimir, eram ali 

“direitos naturais, inalienáveis e sagrados”, direitos tidos também por 

imprescritíveis, abraçando a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 

opressão  
 

Extrai-se então algumas características dos direitos humanos, quais sejam: inatos, 

universais, inalienáveis, imprescritíveis e invioláveis.  

Os direitos fundamentais, no entanto, são positivados em cada ordenamento 

jurídico através de processo legislativo interno, sendo, portanto, em última análise, derivados 

da soberania popular. Em virtude disto, pode-se afirmar que os Direitos Fundamentais têm 

maior grau de eficácia e aplicabilidade, uma vez inscritos na carta política do Estado, este 

                                                           
4
 Ibidem, p. 176 

5 
BONAVIDES, Paulo. op. cit., p. 562.   
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tem, por dever, a proteção e a efetivação destes mandamentos. José Afonso da Silva6 

corrobora com este pensamente e afirma que a soberania popular também confirma o aspecto 

histórico dos direitos fundamentais: 

A expressão direitos fundamentais do homem, como também já deixamos delineado 

com base em Pérez Luño, não significa esfera privada contraposta à atividade 

pública, como simples limitação ao Estado ou autolimitação deste, mas limitação 

imposta pela soberania popular aos poderes constituídos ao Estado que dela 

dependem. Ao situarmos sua fonte na soberania popular, estamos implicitamente 

definindo sua historicidade, que é precisamente o que lhe enriquece o conteúdo e os 

deve pôr em consonância com as relações econômicas e sociais de cada momento 

histórico. 

 

Os Direitos Humanos, mesmo tendo sido positivados internacionalmente, sob a 

forma declarações, ficam dependentes do reconhecimento de sua validade dentro de cada 

Estado soberano. 

Mesmo com as diferenciações mostradas, o conteúdo dos direitos fundamentais 

acaba por coincidir com os preceitos de direitos humanos, visto que, visando garantir uma 

maior segurança jurídica aos cidadãos, o constituinte acabar por positivar os princípios e 

garantias presentes nas declarações internacionais de direitos humanos. 

O principal objetivo, tanto dos direitos humanos, quanto dos direitos fundamentais 

é garantir a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que este princípio 

é basilar para todas as demais garantias fundamentais. Não há como se falar em direitos 

fundamentais sem a preservação da dignidade da pessoa humana. Paulo Bonavides
7
 afirma 

que: “criar e manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade da 

pessoa humana, eis aquilo que os direitos fundamentais almejam”. 

Do exposto, pode-se extrair que os direitos fundamentais são direitos humanos 

positivados no texto constitucional, que têm como a finalidade de assegurar a dignidade da 

pessoa humana em todas as suas perspectivas. William Marques
8
 estabelece que: “a relação 

entre direitos humanos e direitos fundamentais se traduz na seguinte fórmula: estes são 

espécies, ao passo que aqueles se constituem em fundamento de validade (gênero)”.  

Feito o esboço dos aspectos terminológicos, passa-se à análise da evolução dos 

direitos fundamentais, passando por suas dimensões. Tal estudo faz-se necessário para que 

possamos discorrer sobre abrangência e eficácia daqueles. 

                                                           
6   

SILVA, op. cit., p. 178/179 
7
  BONAVIDES, op. cit., p. 560 

8
 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Os Direitos Fundamentais Sociais dos Servidores Públicos Ante os 

Novos Paradigmas do Direito Administrativo. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará - UFC, 2009, p. 19 
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2.2 Evolução  

 

Os direitos fundamentais, atualmente, encontram-se como centro axiológico do 

ordenamento jurídico pátrio, sendo considerados a alma da Constituição, visto que garantem 

os direitos básicos das pessoas e os limites da atuação estatal, caracterizando o Estado 

Democrático de Direito. A ascensão destas garantias ao máximo patamar hierárquico-

normativo é decorrência do processo modificativo pelo qual o Estado passou ao longo dos 

últimos séculos, sendo o reflexo das conquistas e das transformações ocorridas na sociedade. 

Para facilitar a compreensão de sua evolução, os direitos fundamentais são 

divididos em gerações ou dimensões. Refuta-se doutrinariamente a utilização da palavra 

“geração”, pois esta carrega intrinsecamente a ideia de substituição, de uma “geração” pela 

seguinte. Na verdade, as gerações de direitos fundamentais não se sobrepõem, mas se somam, 

aumentando o âmbito de proteção jurídica das garantias fundamentais, daí preferiu-se a 

utilização da expressão “dimensões”. 

Não há um número definido de dimensões dos direitos fundamentais, alguns 

autores falam até em 05 (cinco). Neste trabalho, adotou-se a classificação esposada por Paulo 

Bonavides. As três primeiras são amplamente reconhecidas pela doutrina e costumeiramente 

relacionadas ao lema da Revolução Francesa, como assevera Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho
9
: “a primeira geração seria a dos direitos de liberdade, a segunda, dos direitos de 

igualdade, a terceira, assim, complementaria o lema da Revolução Francesa: liberdade, 

igualdade e fraternidade.”  

 

2.2.1. Direitos Fundamentais de Primeira Dimensão 

 

Na Europa ocidental, durante o séc. XVII, o absolutismo era a forma de governo 

predominante. Neste sistema, o rei tinha poderes ilimitados, pois estes advinham dos deuses, 

tal pensamento era embasado pela Teoria do Poder Divino dos Reis, defendida por Jean Bodin 

e Jacques Bossuet. 

O iluminismo, corrente de pensamento ideológico-científico fruto do pensamento 

liberal-burguês, preconizava o esclarecimento das questões humanas e naturais utilizando-se a 

razão e não mais a religião. Como efeito desta mudança de referencial, o homem teve seu 

                                                           
9
 FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira apud MORAES, Alexandre. Curso de Direito Constitucional, 13ª 

Edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2003 p.60 
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papel valorizado, visto que era ser pensante. Este pensamento também teve influência no 

campo do direito, pois os cidadãos não mais aceitavam viver sob o arbítrio dos reis, devendo 

existir um mínimo de direitos inalienáveis. Estes direitos inatos a todos os homens e 

inalienáveis são os chamados de direitos naturais. 

Essa mudança de perspectiva da religião para a razão, característica do 

iluminismo, aliado ao pensamento jusnaturalista, propugnavam a existência de direitos inatos 

aos homens, acabavam com a ideia Absolutista de que o Estado tinha por objetivo sua 

manutenção, colocando o ser humano como centro da ordem estatal, tornando-se este sujeito 

de direitos, sendo a finalidade do Estado a garantia e manutenção destes. 

Percebe-se que as leis, que antes eram divinas, uma vez que feitas pelos monarcas, 

que eram representantes dos deuses na terra, passaram agora a ser feitas visando os anseios do 

governados, utilizando-se a razão, e por pessoas por eles instituídas, dando às leis 

legitimidade. 

 Além destas mutações ideológicas, houve uma forte alteração social, visto que 

uma nova classe era detentora do poder econômico: a burguesia. Em função do 

desenvolvimento de suas atividades mercantis, esta era detentora do poder econômico, mas 

ainda lhe faltava o poder político, evitando, deste modo, que este se tornasse um obstáculo ao 

seu desenvolvimento.  

 A insatisfação da burguesia com o rei era gigantesca, visto que não tinham 

nenhum privilégio, tal como os nobres e o clero, e ainda eram submetidos aos arbítrios do 

soberano, que detinha poder ilimitado.  

Havia, nesse momento, uma necessidade de se conceder ampla liberdade às 

pessoas para que estas pudessem realizar suas transações comerciais sem a interferência do 

Estado e, por conseguinte, com alguma segurança jurídica. Daniel Sarmento
10

 relata os 

anseios da burguesia: 

Interessante notar que a consagração da igualdade formal, a garantia da liberdade 

individual e do direito de propriedade, ao lado da contenção do poder estatal, eram 

medidas vitais para coroar a ascensão da burguesia ao Olimpo social, em 

substituição à nobreza. Estas medidas criavam o arcabouço institucional 

indispensável para o florescimento do regime capitalista, pois asseguravam a 

segurança e a previsibilidade tão indispensáveis para as relações econômicas  

 

O crescimento das ideias iluministas, o poder arbitrário dos reis, a falta de 

liberdade para atos da vida civil, a instabilidade das relações jurídicas e a posição 

                                                           
10

 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e relações privadas. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen 
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desprivilegiada da burguesia na sociedade absolutista foram fatores que começaram a pôr em 

xeque o poder dos monarcas absolutistas e faziam da Europa um campo fértil para o 

desenvolvimento das ideias iluministas.  

É nesse contexto que foram positivados os direitos fundamentais de primeira 

dimensão. Estes eram basicamente civis e políticos, correspondendo aos anseios da burguesia. 

Pode-se citar como exemplos: o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, à 

iniciativa privada e ao voto. Conceituando esta primeira dimensão, é elucidativo o 

ensinamento de Paulo Bonavides
11

: 

Os direitos de primeira geração ou direitos de liberdades têm por titular o indivíduo, 

são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e 

ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico enfim, são direitos de 

resistência ou de oposição perante o Estado. 

 

De caráter nitidamente liberal, estes direitos previam uma atuação negativa do 

Estado, ou seja, diminuíram a esfera de atuação estatal, possibilitando maior liberdade aos 

particulares, formando uma zona intangível de liberdades individuais. 

A fixação de liberdades individuais frente ao poder estatal traduzirem-se em 

postulados de abstenção, impondo obrigações de não intervir. Tais direitos, em virtude de sua 

importância basilar e coercitividade, deveriam estar presentes numa lei superior às demais 

normas do ordenamento, fazendo surgir a primeira fase do constitucionalismo moderno. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão acabaram por fazer uma 

delimitação impositiva da atuação estatal, criando uma verdade barreira entre a sociedade 

civil e o Estado. Daniel Sarmento
12

sintetiza a lógica do pensamento liberal da época nesta 

passagem: 

Na lógica do Estado Liberal, a separação entre Estado e sociedade traduziam-se em 

garantia da liberdade individual. O Estado deveria reduzir ao mínimo sua ação, para 

que a sociedade pudesse se desenvolver de forma harmoniosa. Entendia-se, então, 

que sociedade e Estado eram dois universos distintos, regidos por lógicas próprias e 

incomunicáveis, aos quais correspondiam, reciprocamente, os domínios do Direito 

Público e do Privado. 

 

Consolida-se, portanto, a posição central do homem no Estado Liberal, visto que a 

autonomia da vontade foi erigida a princípio basilar, sendo o dever do Estado o de permitir 

seu livre exercício. Cidadão livre era aquele que podia dispor de sua liberdade da maneira que 

lhe aprouvesse, sendo a autonomia da vontade fonte de persecução da dignidade da pessoa 
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humana. Constata-se, portanto, que a autonomia da vontade do direito privado é 

materialização do direito fundamental de liberdade. 

Após a asseguração da liberdade frente ao Estado, fazia-se necessária a produção 

de leis válidas entre os particulares, garantindo, deste modo, isenção estatal e segurança 

jurídica. Inicia-se a era das codificações civis.  

Em face da rígida separação entre as esferas público e privada, o Código Civil 

passou a ser denominada de constituição dos particulares, representando o arcabouço jurídico 

protetor das liberdades individuais. O Direito Civil da época tinha bases na isonomia formal, 

na autonomia da vontade, na liberdade e na proteção à propriedade privada. 

A Constituição era utilizada apenas quando se entrava em conflito com condutas 

estatais. Conforme prescreve Daniel Sarmento
13

: 

Nas relações entre Estado e indivíduo valia a Constituição, que limitava os 

governantes em prol da liberdade individual dos governados, enquanto, no campo 

privado, o Código Civil desempenhava o papel de constituição da sociedade civil, 

juridicizando as relações entre particulares de acordo com regras gerais, 

supostamente imutáveis, porque fundadas nos postulados do racionalismo 

jusnaturalista, que tinham seu centro gravitacional na idéia de autonomia privada. 

 

Constata-se então que houve toda uma evolução do ordenamento jurídico para que 

os direitos fundamentais de primeira dimensão tivessem eficácia, com a efetiva separação das 

leis aplicadas ao Estado e às aplicadas entre os particulares. 

As conquistas alcançadas pelos cidadãos advindas da primeira dimensão dos 

direitos fundamentais têm forte caráter individualista, visto que as novas leis foram pensadas 

de forma individualizada, não se levando em consideração a sociedade em o homem estava 

inserida. Os vínculos afetivos e sociais eram desprezados, sendo considerados como 

elementos secundários da personalidade humana. Percebe-se que os ordenamentos jurídicos 

tratavam os homens de forma abstrata e homogênea, excluindo-se destes seus anseios e 

necessidades reais. 

Essa homogeneidade de tratamento também pode ser chamada de isonomia. 

Contudo, a isonomia conquistada com o advento da primeira dimensão dos direitos 

fundamentais era puramente formal, ou seja, não levava em consideração a situação fática dos 

envolvidos, com efeitos na sua real autonomia, visto que os fatores sociais, como emprego, 

renda e escolaridade, influenciam, e muito, na tomada de decisões pelo homem. 
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No momento em que as liberdades e o individualismo alcançaram maior grau de 

eficácia, percebeu-se que apenas estes eram insuficientes para a garantia dos direitos 

fundamentais. A liberdade implementada pelo Estado Liberal foi, paradoxalmente, a causa 

determinante dos movimentos de transformação social que se insurgiram nos séc. XVIII e 

XIX. A ideia de que a mão invisível do mercado regularia a economia e seria suficiente para 

corrigir distorções existentes fracassou, ocasionando a explosão de inúmeras revoluções 

sociais, que reivindicavam melhores condições de vida. 

A insuficiência dos direitos fundamentais de primeira dimensão para a persecução 

da dignidade da pessoa humana pressionou os legisladores a criarem uma nova dimensão de 

direitos fundamentais, com a substituição do Estado Liberal pelo Estado Social. 

 

2.2.2 Direitos Fundamentais de Segunda Dimensão 

 

O cenário para o crescimento da burguesia foi implementado com a instituição 

dos direitos fundamentais de primeira dimensão. O acúmulo de riquezas, associado aos 

avanços tecnológicos proporcionados pela revolução industrial, criaram uma nova ordem 

social, com o crescimento da classe operária. 

No período das corporações de ofício, cada artesão era responsável pela 

contrafação integral de seu produto, tendo amplo conhecimento de todas as fases de sua 

produção. Havia ainda a possibilidade, com o decorrer do tempo, do artesão tornar-se mestre e 

montar sua própria oficina.  

As inovações trazidas pela revolução do industrial fizeram a produção aumentar 

estrondosamente, além de utilizarem um número menor de operários. Isto impediu a 

continuação das oficinas artesanais, visto que estas produziam menor quantidade e utilizavam 

mais mão de obra, o que encarecia os preços frente aos conseguidos pelas indústrias.  

Verifica-se neste momento um processo de centralização da produção na mão dos 

industriais e o fechamento das corporações de ofício. A necessidade de poucos trabalhadores 

e o grande contingente de desempregados fez com que os operários se submetessem a 

condições de trabalhos exaustivas e desumanas, tais como baixos salários, jornadas de 

trabalho excessivas, condições insalubres nas fábricas, falta de equipamentos de segurança e 

utilização do trabalho de crianças. 
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O contrato de trabalho, firmado entre empregado e empregador, é de nítido caráter 

privado, visto que não há intervenção do poder estatal nesta relação. Ocorre que os operários, 

em vista do grande desemprego, não estavam aptos a negociar as condições de trabalho, pois 

sempre existiria outro trabalhador disposto a aceitar o emprego nos termos estabelecidos pelo 

contratante. 

De fato, a cega noção liberal de liberdade era fictícia, abstrata e, principalmente, 

injusta. Deixava-se tão livre o espaço para concorrência dos negócios privados que a realidade 

acabava esquecida. 

Nesse cenário de opressão da classe operária e de insuficiência do texto 

constitucional em proteger esta nova classe diante dos poderes econômicos, surgiram as 

primeiras revoluções operárias, que propugnavam condições mínimas de trabalho e o fim do 

regime opressor capitalista. 

A burguesia, então, sentiu-se pressionada e começou a ceder em alguns pontos. 

Estas conquistas, primeiro entre empregados e empregadores, passaram para o texto 

constitucional, configurando uma ampliação dos direitos fundamentais, com o surgimento da 

segunda dimensão dos direitos fundamentais. Com este pensamento, Daniel Sarmento
14

: 

No mesmo diapasão, dá-se a positivação dos direitos sociais e econômicos, 

fenômeno assente na inquestionável premissa de que, diante da desigualdade de fato 

existente no meio social, se o Estado não agir para proteger o mais fraco do mais 

forte, os ideais éticos de liberdade, igualdade e solidariedade em que se lastreia o 

constitucionalismo seguramente vão se frustar. O advento desta segunda geração de 

direitos fundamentais impunha ao Estado o cumprimento de prestações positivas, 

que tinham de ser asseguradas através de políticas públicas interventivas. 

 

Para a efetiva promoção dos direitos fundamentais não bastava apenas a garantias 

de liberdades formais, mas também igualdade material entre os sujeitos da relação privada. O 

Estado assume, portanto, a tarefa imprescindível de promover a efetiva isonomia
15

, 

assegurando as condições materiais mínimas para que as liberdades pudessem ser plenamente 

exercidas por seus titulares. 

Cabe a observação de que os direitos fundamentais, antes usados pela burguesia 

contra os desmandos do Estado, foram novamente usados por aquela para acalmar a situação 

de revolta que se deflagrava no meio fabril. Entretanto, estes direitos não mais se 
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 Ibidem, p. 19 
15

 Isonomia não significa tratar todos igualmente, mas sim, tratar cada um na medida de sua desigualdade. 

Portanto, o Estado assumiu um papel de moderador de forças, garantindo um mínimo de direitos aos 

trabalhadores frente aos empregadores, objetivando que estes pudessem efetuar em condições de igualdade 

material, respeitando-se os direitos mínimos previsto no texto constitucional.  
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consubstanciam em mandados de abstenção, mas sim em normas que prevêem a ação ativa do 

Estado, garantindo uma nova gama de direitos aos cidadãos. 

A revolta dos trabalhadores não era apenas contra o empresariado, eles também 

reclamavam melhores condições de vida, com acesso à saúde, à educação e ao lazer. O 

apaziguamento social deu-se, portanto, com a inscrição dos direitos de segunda dimensão, 

intitulados também como direitos sociais, econômicos e culturais, nas Constituições. Estes 

tinham a igualdade material como valor primordial a ser alcançado, possibilitando, deste 

modo, que os indivíduos realmente atingissem sua liberdade plena. 

Paulo Bonavides
16

 conceitua os direitos fundamentais de segunda dimensão: 

São os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos ou de 

coletividades, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas do Estado 

Social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do séc. 

XX. Nasceram abraçados no princípio da igualdade, do qual não se podem separar, 

pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula 

 

Nesse diapasão, José Afonso da Silva
17

: 

Assim, podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos 

fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta 

ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 

condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 

situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao conceito de 

igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em 

que criam condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o 

que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da 

liberdade 

 

Norberto Bobbio
18

 entende que: “...os direitos sociais, que expressam o 

amadurecimento de novas exigências – podemos mesmo dizer, de novos valores – como os do 

bem-estar e da igualdade não apenas formal, e que poderíamos chamar de liberdade através ou 

por meio do Estado.” 

 O Estado passa, portanto, a ter papel ativo na diminuição das desigualdades 

materiais, assumindo diversas responsabilidades, tais como assistência social, saúde, 

educação, trabalho, dentre outras. 

As Constituições, que antes se limitavam a fazer um esboço da estrutura 

administrativa estatal e suas limitações, agora passaram a conter um esboço de uma sociedade 

ideal, igualitária, disciplinando não apenas os fenômenos estatais, mas também os demais 

campos da realidade social, com o fito de superar o abismo entre a liberdade formal e a real. 
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 BONAVIDES, Paulo. op. cit., p. 564 
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 SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 286/287 
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 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos; Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro, Ed. Campus, 

1992, p. 33 



23 

 

 

Como exemplos do pioneirismo no estabelecimento de direitos sociais, pode-se 

citar a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de 1919. No Brasil, tais 

direitos só foram incorporados à ordem constitucional a partir da Constituição de 1934. 

É importante frisar que não há hierarquia entre os direitos fundamentais de 

primeira e segunda dimensão, sendo estes complementares para a proteção da dignidade da 

pessoa humana, visto que não há liberdade sem igualdade social. Daniel Sarmento
19

 assevera 

que: “o Estado Social, na sua vertente democrática, não é outra coisa senão uma tentativa de 

composição e conciliação entre as liberdades individuais e políticas e os direitos sociais.” 

Conquanto, essa aproximação do Direito Público com o Direito Privado não foi 

amplamente aceita pelo pensamento jurídico época, que enxergava a Constituição como 

conjunto de leis que ordenavam a composição e a atuação do Estado, não aceitando a inclusão 

de normas dirigidas aos particulares no texto constitucional. Tal pensamento só foi superado, 

em meados do século XX, quando começaram a surgir as teorias que elevavam os direitos 

fundamentais à condição de fundamentos normativos de todo o ordenamento jurídico. 

Outro ponto característico dos direitos fundamentais de segunda dimensão é a 

dificuldade na sua efetivação, visto que dependiam de ações estatais. Para isso, o Estado 

precisava de mais dinheiro, arrecadado através dos impostos, mais funcionários, o que 

aumentou o tamanho da máquina pública, e de maior poder de intervenção. Verifica-se, neste 

período, um agigantamento do Estado. 

Por dependerem de ações do Estado para que sejam devidamente efetivados, os 

direitos sociais acabam por esbarrar em limites fáticos, como orçamento, número de 

servidores, falta de planejamento, dentre outros. O reconhecimento desta situação fática pela 

doutrina se dá pelo desenvolvimento da teoria da reserva possível
20

. Em particular síntese, 

pode-se dizer que não se pode exigir do Estado condutas ilimitadas na persecução dos direitos 

fundamentais, visto que este tem limitações orçamentárias e estruturais. 
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 SARMENTO, Daniel. op. cit., p. 20 
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 José Joaquim Gomes Canotilho tenta esboçar o conceito de reserva do possível, chegando a quatro 

enunciados: 

 “1.<<Reserva do possível>> significa a total desvinculação jurídica do legislador quanto à dinamização dos 

direitos sociais constitucionalmente consagrados. 

2. Reserva do possível significa a <<tendência para zero>> da eficácia jurídica das normas constitucionais 

consagradoras de direitos sociais. 

3. Reserva do possível significa a gradualidade com dimensão lógica e necessária da concretização dos direitos 

sociais, tendo sobretudo em conta os limite financeiros. 

4. Reserva do possível significa insindicabilidade jurisdicional das opções legislativas quanto à densificação 

legislativa das normas constitucionais reconhecedoras de direitos sociais.” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 

Estudos sobre Direitos Fundamentais. 1ª Ed brasileira, 2ª Ed portuguesa. Ed Revista dos Tribunais, 2008, 

pg.107) 
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Na doutrina encontram-se ainda mais duas teorias que tratam sobre a aplicação 

dos direitos sociais, são elas: as teorias do mínimo existencial e a da máxima efetividade. A 

primeira teoria, extraída do princípio da dignidade da pessoa humana, defende a aplicação do 

conjunto de circunstâncias materiais mínimas inerentes a todos os indivíduos, estabelecendo, 

portanto, um limite máximo de redução dos direitos sociais. A teoria da máxima efetividade, 

segundo William Marques
21

, aduz que “se certo direito social tem previsão constitucional, há 

a plena exigibilidade pela via judicial”, sendo a máxima efetividade corolário do princípio da 

efetividade. 

Percebe-se que a teoria da reserva do possível tem caráter restritivo, sendo 

justificativa do Estado para se eximir do cumprimento dos direitos sociais. Em contraponto, 

as teorias do mínimo existencial e da máxima efetividade se apresentam, respectivamente, 

como meio de garantir um mínimo de direitos irrenunciáveis, que o Estado não pode se 

esquivar de garantir, e de aumentar a efetividade destes. 

É perceptível que, com o aumento da efetivação dos direitos sociais, estes iriam, a 

algum momento, sobrecarregar o Estado. Tal previsão se constatou na segunda metade do séc. 

XX, principalmente por causa de crises econômicas mundiais da década de 70, que 

diminuíram a arrecadação do Estado e, conseqüentemente, aumentaram o número de pessoas 

necessitadas. Soma-se a isso o envelhecimento populacional, decorrente dos avanços da 

medicina, que aumentou os gastos com saúde e previdência social, ocasionando um déficit nas 

contas estatais, visto que estas estavam com pouco dinheiro. Percebe-se um crescimento 

desordenado das atividades do Estado, deixando a máquina estatal burocrática e inchada, não 

conseguindo se eximir das tarefas gigantescas que assumira.   

Reitera-se, por fim, que os direitos fundamentais ganharam novas conotações, 

deixando apenas de garantir a proteção dos indivíduos frente ao Estado, outrora único capaz 

de subjugar os cidadãos, passando a ser utilizado para conter a força dos entes privados, que 

se mostravam como principais ameaças para a liberdade dos cidadãos. O surgimento dos 

direitos sociais foi característica do Estado Social. Portanto, toda a lógica inerente ao Estado 

Social reclama uma vinculação dos particulares aos direitos fundamentais.
22
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2.2.3 Direitos Fundamentais de Terceira Dimensão 

 

A primeira metade do séc. XX é marcada pela ocorrência das duas grandes 

guerras mundiais. Com o fim da segunda guerra mundial, em virtude das barbáries cometidas 

nesta, o direito passou a se preocupar com os caracteres solidariedade e fraternidade. 

A maioria dos militares julgados pelos crimes contra a humanidade perpetrados 

durante a segunda guerra mundial alegava, em sua defesa, que estava agindo de acordo com 

as leis de seu país, que permitia o cometimento de atrocidades contra minorias e judeus. Nesse 

momento, o direito tenta buscar uma alternativa ao positivismo exarcerbado que imperava na 

época, pois só este garantia uma segurança jurídica injusta, que poderia levar a desvios, como 

os ocorridos na Alemanha e na Itália.  

A invenção de uma nova arma, a bomba nuclear, capaz de matar milhares de 

pessoas de uma só vez deixou o mundo em estado alerta, visto que, com o aumento crescente 

nos estoques de armamento nuclear, a humanidade poderia se autodestruir. A fraternidade a 

solidariedade entre os países, portanto, faziam-se impositivas. 

Soma-se a isso a enorme desigualdade existente entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, isto fez com que os países buscassem estreitar os laços de solidariedade, 

tentando-se garantir os direitos dos seres humanos onde quer que se encontrem e não apenas 

nos países ricos.  

Foi nesse contexto histórico que surgiram as premissas para o desenvolvimento 

dos direitos fundamentais de terceira dimensão, que são derivados dos princípios de 

solidariedade e fraternidade. Paulo Bonavides
23

 explica a abrangência desta nova dimensão de 

direitos fundamentais: 

Com efeito, um novo pólo jurídico de alforria do homem se acrescenta 

historicamente aos da liberdade e igualdade. Dotados de altíssimo teor de 

humanismo e universalidade, os direitos de terceira geração tendem a cristalizar-se 

no fim do século XX, enquanto direitos que não se destinam especificamente à 

proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado 

Estado. Tem primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num momento 

expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade 

concreta 

 

Portanto, os direitos fundamentais de terceira dimensão são atribuídos 

genericamente a todas as formações sociais, protegendo interesses de titularidade difusa e 

coletiva. Concebem uma nova e importante preocupação com as gerações humanas, presentes 
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e futuras, consagrando a ideia de solidariedade e fraternidade entre todos os povos e Estados.  

Cita-se, como exemplos, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito ao 

desenvolvimento, o direito à paz, o direito à autodeterminação dos povos e o direito do 

consumidor.  

Vale ressaltar que os direitos de terceira dimensão encontram-se amplamente 

consagrados em legislações internacionais, como nas Cartas das Nações Unidas, em virtude 

do seu alcance extraterritorial. 

 

2.2.4 Demais dimensões dos direitos fundamentais 

 

As revoluções tecnológicas ocorridas no final do séc. XX e começo do séc. XXI 

modificaram as relações internacionais, não só entre os Estados, mas também entre pessoas. A 

comunicação hoje é praticamente instantânea, a internet surge ponte integradora entre as 

diversas partes do mundo. 

As pessoas e o dinheiro movem-se dentro do globo com muito mais facilidade, as 

fronteiras dos países foram relativizadas e a presença de pessoas e empresas estrangeiras em 

território nacional é caminho sem volta. Isto é o que se pode chamar de globalização.  

O maior intercâmbio de pessoas, livros, filmes, ideias, artes, ou seja, de cultura, 

faz com que as consideradas dominantes e avançadas se sobreponham às “atrasadas”, 

deixando transparecer um desígnio de perpetuidade de dominação dos países ricos sobre os 

pobres.  

Esse processo de internacionalização da sociedade também trouxe interferências 

ao campo do direito. Paulo Bonavides
24

 assevera que “Globalizar direitos fundamentais 

equivale a universalizá-los no campo institucional”.  

Deste modo, concede-se humanização e legitimidade aos direitos fundamentais, 

visto que os direitos fundamentais de quarta dimensão constituem a fase de confirmação do 

Estado Social. Paulo Bonavides
25

 conceitua estes direitos: 

São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o 

direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, 

em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se 

no plano de todas as relações de convivência. A democracia positivada enquanto 

direito da quarta geração há de ser, de necessidade, uma democracia direta. 
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Depreende-se, portanto, que os direitos fundamentais de quarta dimensão são 

instrumentos necessários para a confirmação das outras garantias já positivadas, visto que 

prevê a existência de um estado em que todos possam participar, ou seja, democrático. 

Leciona Paulo Bonavides
26

: 

...os direitos da primeira geração, direitos individuais, os da segunda, direitos 

sociais, e os da terceira, direitos ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à paz e à 

fraternidade, permanecem eficazes, são infra-estruturais, formam a pirâmide cujo 

ápice é o direito à democracia. 

 

Também se incluem como direitos fundamentais de quarta dimensão os 

relacionados à bioética e biodireito, principalmente no tocante às questões sobre manipulação 

genética. Os direitos de quinta dimensão seriam os direitos relacionados aos avanços 

cibernéticos, sendo estes ainda pretensões de direito.  Estes grupos de direito são de conteúdo 

indeterminado e muitas vezes se confundem com os direitos estabelecidos nas dimensões 

anteriores.  Como assevera Norberto Bobbio
27

: “...o problema grave de nosso tempo, com 

relação aos direitos do homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los”. 

 

2.3 Conteúdo e Características dos Direitos Fundamentais 

 

Os direitos fundamentais, diferentemente dos direitos humanos, estão inscritos na 

carta constitucional de cada país, devendo ser interpretados de acordo com as técnicas 

previstas para a Constituição. Ressalta-se que os direitos fundamentais, por terem conteúdo 

variado, podem ser normatizados de maneira diferente. Podendo estar dispostos na forma de 

norma-regra, como o art. 5º, LI, da Constituição Federal de 1988: “nenhum brasileiro será 

extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, 

ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma 

da lei”, ou na forma de norma-princípio, como o previsto no art. 5º, IV, da Constituição 

Federal de 1988: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 

Quanto ao conteúdo, existem direitos fundamentais que se relacionam diretamente 

com os particulares, tais como os relacionados à propriedade e à herança; os que tem como 

receptor principal o Estado, mas que sua eficácia pode ser ampliada aos particulares; e os 

direitos fundamentais inoponíveis aos particulares, em virtude de terem como seu destinatário 
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exclusivo o Estado, tal como o art. 5º, LI da Constituição Federal, já citado, não fazendo 

sentindo a tentativa de extensão de seus efeitos aos particulares. Hans Carl Nipperdy
28

 

reconhece a existência de direitos fundamentais de caráter particular: 

Outras determinações, mencionadas no catálogo de direitos fundamentais, não 

contêm não só direitos do particular perante o estado, mas garantem, além disso e 

simultaneamente, a instalação jurídica como tal, protegida legal-fundamentalmente 

diante de intervenções estatais concretas, como casamento e família, liberdade de 

indústria e comércio, propriedade e direito de herança. Elas contêm, portanto, 

garantias de instituto ou de instalação. Essas determinações de direitos fundamentais 

têm, portanto, um caráter particular 

 

Portanto, verifica-se que o campo de estudo do presente trabalho não compreende 

a aplicação irrestrita dos direitos fundamentais às relações privadas, visto que aqueles têm 

singularidades que afastam sua incidência aos particulares. Constata-se também que não 

haverá um modelo único de concretização dos direitos fundamentais, visto que estes têm 

forma e conteúdo distintos. 

Além disto, vale ressaltar algumas características dos direitos fundamentais, que 

serão de grande valia para o entendimento das teorias que propugnam a eficácia horizontal. 

Prevista na Constituição Federal, em seu art. 5º, § 1º, a aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais é característica imprescindível para a concretização dos direitos fundamentais, 

pois tal caractere faz com que as garantias constitucionais prescindam de lei regulamentadora, 

tendo eficácia desde o seu nascimento. Contudo alguns direitos não são facilmente atingidos e 

necessitam de regulamentação legislativa e meios físicos para que sejam garantidos, é o que 

preleciona José Afonso da Silva
29

: 

... A eficácia e a aplicabilidade das normas que contêm os direitos fundamentais 

dependem muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está em função do 

direito positivo. A Constituição é expressa sobre o assunto, quando estatui que as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade 

imediata. Mas certo é que isso não resolve todas as questões, porque a Constituição 

mesma faz depender de legislação ulterior a aplicabilidade de algumas normas 

definidoras de direitos sociais, enquadrados dentre os fundamentais. (grifos no 

original) 
 

É importante também destacar as características dos direitos fundamentais 

elaborada por José Afonso da Silva
30

, são elas: historicidade, pois são frutos da história social, 

derivando disto o caractere da mutabilidade; inalienabilidade, não podem ser transferíveis ou 

negociáveis, não podendo, portanto, ser mensurável economicamente; imprescritibilidade, não 
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podendo haver limitação do seu exercício em virtude do decurso do tempo, pois enquanto 

existir como ser humano, os direitos fundamentais lhe serão assegurados; e irrenunciabilidade, 

não podem ser renunciados, pois são garantias relacionadas à características intrínsecas a todo 

ser humano. 
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3 DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITO PRIVADO 

 

Passa-se à análise das teorias acerca da aplicação dos direitos fundamentais às 

relações privadas, desde a que lhe nega efeitos até a teoria da aplicação imediata. Antes de se 

adentrar ao estudo das teorias, faz-se necessária uma pequena abordagem sobre a força 

normativa da Constituição e sua capacidade de interferir na esfera privada, visto que os 

direitos fundamentais estão nela inscritos. 

Antes, contudo, vale a lembrança do conceito de Constituição. Para José Afonso 

da Silva
31

: 

A constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a 

organização dos seus elementos essenciais: um sistema de normas jurídicas, escritas 

ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de 

aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua 

ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a 

constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do 

Estado 

 

Vê-se, portanto, que os direitos fundamentais estão incluídos no conceito de 

Constituição, que também pode ser definida como o texto normativo que representa as 

relações de poder de um país, como assevera Konrad Hesse
32

: 

...a Constituição de um país expressa as relações de poder nele dominantes: o poder 

militar, representado pelas forças armadas, o poder social, representado pelos 

latifundiários, o poder econômico, representado pela grande indústria e pelo grande 

capital, e, finalmente, ainda que não se equipare ao significado dos demais, o poder 

intelectual, representado pela consciência e pelas culturas gerais 

 

Este conceito já prioriza a existência dos fatores reais de poder, sendo, portanto, 

de cunho político. Utilizando-se a terminologia adota por Konrad Hesse, a definição esposada 

por José Afonso seria o de “Constituição jurídica” e a proposta por ele se aproximaria ao de 

“Constituição real”. Hesse
33

 afirma que: “Constituição real e Constituição Jurídica estão em 

uma relação de coordenação. Elas condicionam-se mutuamente, mas não dependem, pura e 

simplesmente, uma da outra”. 

Pode-se acrescentar que a Constituição também pode ser definida como um 

conjunto obrigações, metas e objetivos a serem cumpridos pelo poder público e pela 

sociedade, tendo, portanto, um caráter transformador. Todos os conceitos estão corretos e não 
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se sobrepõem, pelo contrário, somam-se, visto que a Constituição pode ser visto através de 

múltiplas formas. 

 

3.1 Força Normativa da Constituição 

 

Até o começo do séc. XX, predominava, na Europa, a ideia de que a Constituição 

não passava de uma reunião de declarações políticas, que dependeriam do legislador ordinário 

para terem eficácia. Tal pensamento se fortalecia na falta de uma jurisdição constitucional, 

que não dava efeitos concretos às disposições constitucionais. 

De fato, com o fortalecimento do juspositivismo, as disposições 

infraconstitucionais ganharam muita aplicabilidade, visto que havia diversas leis 

disciplinando as mais diferentes relações sociais. Privilegiava-se a aplicação de leis ou 

decretos às normas constitucionais. Vigorava na época a teoria dos direitos públicos 

subjetivos de Jellinek, segundo a qual os direitos fundamentais guardariam aplicação na 

medida da lei, ou seja, só seriam aplicados se houvesse tal previsão em lei, não podendo a 

Constituição ser invocada diretamente pelo jurisdicionado. 

O surgimento de instrumentos de controle de constitucionalidade foi de suma 

importância para que se aceitasse a normatividade das normas constitucionais, visto que estas 

passaram a ter valor jurídico prático e superioridade normativa, tornando-se o centro do 

ordenamento jurídico, influenciando e vinculante as demais normas. 

A crise do pensamento juspositivista, em virtude das atrocidades cometidas nas 

duas grandes guerras, também colaborou com a mudança de pensamento da época. O Direito 

não mais se adequava com o positivismo jurídico, a associação absoluta entre direito e norma 

e sua rígida separação da ética e da justiça não mais correspondiam às necessidades sociais, 

visto que direito sem ética pode levar a distorções, tais como as vistas nos regimes nazi-

fascistas. 

Assim, ganha força o pós-positivismo, que não significa um retrocesso ao 

jusnaturalismo e a seus fundamentos vagos, abstratos e metafísicos, mas sim promove uma 

aproximação entre ética e direito, reintroduzindo nos ordenamentos as ideias de justiça e 

legitimidade. 

Nesse contexto, foram criados institutos de preservação dos direitos humanos, 

como a ONU, em 1945, que proclamou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 
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1948, e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966. Fortalece-se a ideia 

de direito internacional e o surge o supraprincípio da dignidade da pessoa humana, que é 

utilizado como base axiológica por todos os outros direitos fundamentais e também para a 

garantia de novos direitos, como muito bem destaca Daniel Sarmento
34

: 

O princípio da dignidade da pessoa humana nutre e perpassa todos os direitos 

fundamentais que, em maior ou menor medida, podem ser considerados como 

concretizações ou exteriorizações suas. Ademais, ele desempenha papel essencial na 

revelação de novos direitos, não inscritos no catálogo constitucional, que poderão 

ser exigidos quando se verificar determinada pretensão omissiva ou comissiva 

revela-se virtal para a vida com humanidade 

 

O fracasso das Constituições Européias do início do séc. XX em garantir os 

direitos fundamentais e impedir as atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial, 

aliado ao surgimento do pós-positivismo e à elevação do princípio da dignidade da pessoa 

humana a axioma fundamental, compõem as bases precursoras do neoconstitucionalismo, que 

procura reconstruir as bases do Direito Constitucional, impondo-lhe novas aplicações e 

interpretações. 

O neoconstitucionalismo revaloriza os princípios jurídicos, principalmente o da 

dignidade da pessoa humana, que deve ser protegida e promovida pelos Poderes Públicos; 

enaltece a força normativa da constituição, tornando-se esta vinculante a todo o ordenamento 

jurídico; solidifica a jurisdição constitucional, o que aumenta a efetividade dos direitos 

consagrados na carta constitucional; e propõe novos métodos de hermenêutica constitucional, 

direcionando os intérpretes e aplicadores do direito na busca pelo cumprimento dos preceitos 

constitucionais.  

Inocêncio Martins Coelho, Gilmar Mendes e Paulo Gustavo
35

 asseveram que o 

neoconstitucionalismo é marcado pelas seguintes perspectivas: “a) mais Constituição do que 

leis; b) mais juízes do que legisladores; c) mais princípios do que regras; d) mais ponderação 

do que subsunção; e) mais concretização do que interpretação”. 

Percebe-se, portanto, que o neoconstitucionalismo, além de reforçar a força 

normativa da constituição, irradiando seus preceitos por todo o ordenamento jurídico, propõe 

maior uma maior utilização dos princípios, pelo método do sopesamento e pela maior 

liberdade dos juízes frente à rigidez das leis. 
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Essa nova abordagem do papel da constituição será de fundamental importância 

para sua aplicação às relações jurídico-privadas, visto que é notória a proposição de 

valorização do texto constitucional, com uma acentuada flexibilização do direito positivo. 

Em face deste novo panorama, o Estado Social, buscando legitimar-se, ganhou 

mais um adjetivo e passou a ser Estado Social e Democrático de Direito. É nesse sistema de 

organização política onde se consolida a ideia de supremacia do texto constitucional e, 

consequentemente, dos direitos fundamentais. 

Nasce, então, a noção de constitucionalização do direito, associada a um efeito 

expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico irradia-se, com 

força normativa, por todo o ordenamento. 

Ficou totalmente suplantada, portanto, a visão de outrora que enxergava a 

Constituição como documento essencialmente político, dirigido apenas aos Poderes Públicos. 

Passou-se a reconhecer nos textos constitucionais um caráter obrigatório e vinculativo de suas 

disposições, sendo isto que dá suporte à sua força normativa.  

Neste diapasão, os princípios constitucionais passam a ser o substrato valorativo 

de todo o sistema normativo, como expressão os ideais de justiça, democracia, fraternidade e 

solidariedade, que formam a base ideológica do Estado Social e Democrático de Direito 

Em consequência do neoconstitucionalismo, os princípios adquirem um papel 

inovador, concebendo-se como uma proposição de valores a serem tutelados pelo Direito e de 

deveres a serem implementados pelo Estado, com o fito de concretizar os objetivos 

precipuamente estabelecidos no ordenamento. É, principalmente, por meio dos princípios que 

se opera o processo de constitucionalização do Direito Privado. O texto constitucional irradia 

seus valores, expressos pelos princípios, a todo o ordenamento jurídico, passando a permitir 

que novos valores sociais sejam integrados ao ordenamento jurídico. 

Percebe-se, portanto, que a Constituição deve ser vista como núcleo do 

ordenamento jurídico, como base de sustentação do mesmo, adequando-se aos 

acontecimentos e transformações sociais, sob pena de ter sua eficácia esfacelada. Tentando 

estabelecer uma conexão entre as forças sociais transformadoras da Constituição e sua 

normatividade, Konrad Hesse
36

 assevera: 

A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de 

um dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de 

sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas. Graças à pretensão de 

eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e 
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social. Determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em 

relação a ela, não se pode definir como fundamental nem a pura normatividade, nem 

a simples eficácia das condições sócio-políticas e econômicas. A força 

condicionante pode da realidade e a normatividade da Constituição podem ser 

diferenciadas; elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou 

confundidas 

 

Para Hesse coexistem a “Constituição real” e a “Constituição jurídica”, a primeira 

seria representada pelos fatores sociais e, a segunda, pelo texto normativo presente na carta 

constitucional. Ao encontro de tais ideais, Peter Häberle
37

, com a sua teoria “A sociedade 

aberta dos intérpretes da Constituição”, aproxima a Constituição Jurídica da Constituição 

Social (ou real), legitimando a ação de intérpretes não oficiais ao texto constitucional: 

Interpretação constitucional tem sido, até agora, conscientemente, coisa de uma 

sociedade fechada. Dela tomam parte apenas os intérpretes jurídicos “vinculados às 

corporações” (zünftmässige interpreten) e aqueles participantes formais do processo 

constitucional. A interpretação constitucional é, em realidade, mais um elemento da 

sociedade aberta. Todas as potências públicas, participantes materiais do processo 

social, estão nela envolvidas, sendo ela, a um só tempo, elemento resultante da 

sociedade aberta e um elemento formador ou constituinte dessa sociedade 

 

Peter Häberle
38

 identifica os intérpretes da constituição: 

Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com este 

contexto é, indireta ou, até mesmo diretamente, um intérprete desta norma. O 

destinatário da norma é participante ativo, muito mais do que se pode supor 

tradicionalmente, do processo hermenêutico. Como não são apenas os intérpretes 

jurídicos da Constituição que vivem a norma, não detêm eles o monopólio da 

interpretação da Constituição. 

 

Ficou explícita a contribuição desses autores em relação à afirmação da 

juridicidade e aplicabilidade do texto constitucional. 

Dessa forma, deve-se considerar a Constituição como uma estrutura aberta e 

flexível, que permita a sua conciliação com o desenvolvimento histórico e político da 

sociedade. O texto constitucional deixa de ser um sistema voltado apenas para si mesmo, 

visando uma coesão interna, sendo também base interpretativa para todos os demais ramos do 

Direito, tendo em vista as modificações sociais.  

A eficácia normativa da Constituição resulta no caráter de imperativo de suas 

normas, com o reconhecimento de serem aptas, por si mesmas, podendo surtir efeitos sem 

depender de legislação integradora. Alia-se a isso, a capacidade de influenciar a interpretação 
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de todo o ordenamento jurídico, evitando, deste modo, o desrespeito implícito às normas 

constitucionais. 

Esse contexto, portanto, abriu caminho para aplicação dos direitos fundamentais 

às relações privadas, visto que essa nova posição assumida pela Constituição, centro do 

ordenamento jurídico e texto irradiador de valores fundamentais, possibilita sua intromissão 

no âmbito privado. 

No que tange à constitucionalização do Direito Privado, mais especificamente, 

passa-se a fazer releitura de clássicos institutos e conceitos do âmbito privado visando à 

concretização dos preceitos constitucionais. Assim, ocorre uma verdadeira redefinição de 

temas centrais concernente à dinâmica privada, mediante a aplicação efetiva dos direitos 

fundamentais. Nesta linha de pensamento, os ensinamentos de Gustavo Tepedino
39

: 

A intervenção direta do Estado nas relações de direito privado, por outro lado, não 

significa um agigantamento do direito público em detrimento do direito civil que, 

dessa forma, perderia espaço, como temem alguns. Muito ao contrário, a perspectiva 

de interpretação civil-constitucional permite que sejam revigorados os institutos de 

direito civil muito deles defasados da realidade contemporânea e por isso mesmo 

relegados ao esquecimento e à ineficácia, repotencializando-os, de molde a torná-los 

compatíveis com as demandas sociais e econômicas da sociedade atual. 

 

Essa nova visão do direito privado, portanto, não o descaracteriza, mas o atualiza, 

dando especial destaque a tutela de direitos dos hipossuficientes nas contratações privadas, 

ujos exemplos são o Código de Defesa do Consumidor, a ideia de função social do contrato, a 

noção de boa-fé objetiva, dentre outros. 

Além da função atualizadora do Direito Constitucional sobre as normas de Direito 

Civil, com a irradiação dos valores e preceitos fundamentais, e a partir desses avanços, 

verifica-se que a eficácia normativa da Constituição possibilita ao jurisdicionado se utilizar 

diretamente do texto constitucional para que sejam protegidos direitos privados. Assevera 

Daniel Sarmento
40

: 

Reconhece a doutrina contemporânea a existência de uma dupla dimensão dos 

direitos fundamentais, porque estes constituem, simultaneamente, fonte de direitos 

subjetivos que podem ser reclamados em juízo e as bases fundamentais da ordem 

jurídica, que se expandem para todo o direito positivo. Abrem-se, desta feita, novos 

caminhos e potencialidades para a proteção e promoção dos ideais humanitários que 

alicerçam os direitos fundamentais, os quais serão enriquecidos com o 

reconhecimento de sua dimensão objetiva 

Cabe ressaltar que a utilização do texto constitucional para a tutela direta de 

direitos privados, não representa apenas a publicização do Direito Privado, mas também pode 
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ser vista como uma privatização do Direito Público, que agora passa a ser aplicado a relações 

entre particulares. 

A partir destes precedentes, formulou-se a teoria dos direitos fundamentais e 

incorporou-se o conceito de “dimensão objetiva” dos direitos fundamentais. 

 

3.2 Dimensão Objetiva dos Direitos Fundamentais 

 

No constitucionalismo liberal, os direitos fundamentais foram concebidos como 

limites impostos ao poder estatal, consubstanciando-se em mandados de abstenção. Os 

direitos fundamentais de primeira dimensão eram impregnados por um caráter subjetivo, 

caracterizando-se direitos de defesa dos cidadãos contra os arbítrios do Estado.  

O advento do Estado Social, somado às mudanças promovidas pelo 

neoconstitucionalismo, no período pós segunda guerra mundial, importaram numa reforma 

significativa na concepção dos direitos fundamentais, havendo não só uma positivação de 

novos direitos, que visavam garantir a igualdade material e as condições mínimas de vida, 

mas também uma reformulação da aplicação e eficácia dos direitos de primeira dimensão.  

Com efeito, os direitos fundamentais de primeira dimensão eram visualizados sob 

uma perspectiva subjetiva, pois apenas identificava quais pretensões o indivíduo poderia 

exigir do Estado em razão de um direito positivado no ordenamento jurídico. A doutrina 

objetiva vai agregar novos efeitos aos direitos fundamentais. “A dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais liga-se ao reconhecimento de que tais direitos, além de imporem certas 

prestações aos poderes estatais, consagram também os valores mais importantes em uma 

comunidade política.”
41

 

Percebe-se, portanto, a partir do reconhecimento de que os direitos fundamentais 

constituem os valores mais importantes do ordenamento, devendo ser perseguidos ao 

máximo, a perspectiva objetiva amplia o campo de incidência dos direitos fundamentais, 

retirando do Estado a exclusividade na sua garantia, impondo também à sociedade a 

responsabilidade na sua implementação. Nessa mesma linha de pensamento, assevera Daniel 

Sarmento
42

: 

A dimensão objetiva decorre do reconhecimento de que os direitos fundamentais 

condensam os valores mais relevantes para determinada comunidade política. E, 

como garantia de valores morais coletivos, os direitos fundamentais não são apenas 
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um problema do Estado, mas de toda a sociedade. Neste sentido, é preciso 

abandonar a perspectiva de que a proteção dos direitos humanos constitui um 

problema apenas do Estado e não também de toda a sociedade. A dimensão objetiva 

liga-se a uma perspectiva comunitária dos direitos humanos, que nos incita a agir em 

sua defesa, não só através dos instrumentos processuais pertinentes, mas também no 

espaço público, através de mobilizações sociais, de atuação em ONG’s e outras 

entidades, do exercício responsável do direito de voto. 

 

Emerge a ideia de que a realização efetiva da dignidade da pessoa humana não 

repousa apenas nas mãos do Estado, visto que não é o único detentor de poder opressor. Por 

isso, faz-se necessária a existência de políticas públicas que garantam a eficácia dos direitos 

fundamentais. 

A consagração explícita da dimensão objetiva dos direitos fundamentais ocorreu, 

como paradigma jurisprudencial, na decisão proferida pela Corte Federal Constitucional 

Alemão, em 1958, no caso Lüth. 

Segundo relato de Daniel Sarmento
43

, tratava-se de discussão acerca da 

legitimidade de um boicote organizado por Lüth, um judeu que presidia o clube de imprensa 

de Hamburgo, contra um filme dirigido pelo cineasta Veit Harlan, de passado nazista, 

resultando no fracasso do filme. 

Diante disto, a produtora e a distribuidora do filme ingressaram com ação judicial 

alegando que a atividade de Lüth violava o artigo 826 do Código Civil Alemão (BGB), em 

que havia a previsão de que quem causasse danos intencionais a outrem fica obrigado a 

reparar o dano. A tese consagrou-se vitoriosa nas instâncias ordinárias, com aplicação do 

disposto no Código Civil. 

Entretanto, Lüth, inconformado com essas decisões, impetrou queixa 

constitucional para o Tribunal Constitucional Federal, alegando ofensa ao direito fundamental 

à liberdade de expressão, garantido na lei fundamental de Bonn, de 1949. O tribunal, então, 

realçando o avanço que representou a consolidação da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, julgou procedente o pedido veiculado por Lüth, dando prevalência à liberdade 

de expressão em detrimento da liberdade de exercício da atividade empresarial de promover e 

divulgar filmes. 

Consagrou-se, então, a teoria de que os direitos fundamentais compõem uma 

verdadeira ordem de valores, baseada na dignidade da pessoa humana, válida para todo o 

ordenamento jurídico, começa a ser reconhecida. 
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O precedente em tela consolidou a noção de que a Constituição é uma ordem de 

caráter preponderantemente valorativo, não podendo ser neutra do ponto de vista axiológico, 

devendo seus princípios irradiarem valores para todo o ordenamento jurídico. 

Desta feita, percebe-se que os direitos fundamentais vão se concebendo como 

consagradores dos valores mais importantes de uma determinada comunidade política, e que 

essa dimensão possibilita a irradiação de tais direitos para todos os campos do ordenamento 

jurídico, influenciando a interpretação de suas normas e institutos, permitindo, deste modo, a 

aplicação destes a uma vasta quantidade de relações que não sofreriam sua incidência se nós 

os visualizássemos apenas como direitos públicos subjetivos. 

A dimensão objetiva também permite a atribuição de efeitos jurídicos àquelas 

normas consagradoras de direitos fundamentais que, por sua natureza, carecem de integração 

legislativa para criação de direitos subjetivos concretos. Estas normas, assim como as demais 

normas constitucionais, produzem efeitos hermenêuticos, condicionando a interpretação e 

integração de todo o ordenamento, vinculando todo o Estado, visto que o legislativo deve 

evitar a produção de lei contrária ao texto constitucional, o Judiciário deve declarar não 

recepcionada lei antiga que vá de encontro aos dispositivos constitucionais ou a 

inconstitucionalidade de lei superveniente contrária à Constituição e o executivo deve pautar 

suas políticas públicas com base nos princípios inscritos na carta política. 

Robert Alexy
44

 tenta delimitar o conceito de dimensão objetiva de direitos através 

do procedimento da tríplice abstração, que tenta chegar ao direito fundamental objetivo 

através da identificação e, posterior separação, dos seguintes caracteres: titularidade do direito 

fundamental, destinatário da norma constitucional e peculiaridades do direito tutelado. Ele 

fornece o seguinte exemplo: suponha-se o direito fundamental a que o Estado não impeça o 

exercício da liberdade de opinião. O titular do direito é o indivíduo que deseja manifestar-se, 

o destinatário é o Estado e a prestação exigida uma abstenção. Abstraindo do titular, do 

destinatário e da prestação, sobra o bem jurídico tutelado – liberdade de opinião. Portanto, a 

dimensão objetiva vai consistir, na prática, na tutela deste bem jurídico, reconhecido como um 

valor fundamental da ordem jurídica que vai por ela se irradiar e influir em todo o direito 

objetivo. 
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Infere-se, portanto, que o reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais não significa a superação da dimensão subjetiva, mas uma forma de reforço a 

esta. Não há mais necessidade de estrita previsão de aplicação da norma para um determinado 

caso. O direito fundamental, objetivamente dimensionado, irradia-se por todo o ordenamento, 

interferindo em normas e institutos, mesmo que não haja lei dispondo tal efeito.  

Este avanço das normas constitucionais sobre o ordenamento jurídico e, em 

especial, ao campo direito privado deve ser feito de forma a garantir a dignidade da pessoa 

humana. Deve-se ter em mente que, ao se conferir natureza de norma objetiva aos direitos 

fundamentais, de conteúdo indeterminado e aberto, com sua projeção sobre todos os demais 

ramos do direito, não se pode resultar em confisco ou aniquilamento total da liberdade de 

atuação do legislador e, principalmente, dos particulares no que tange à concretização de seus 

direitos nas relações privadas, visto que a autonomia da vontade continua a ser o elo criador 

destas relações jurídicas.  

Daniel Sarmento
45

 tenta fazer uma ponte entre a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais e a aplicação destas entre particulares: 

No mesmo diapasão, afirma-se que a dimensão objetiva expande os direitos 

fundamentais para o âmbito das relações privadas, permitindo que estes transcedam 

o domínio das relações entre cidadão e Estado, às quais estavam confinados pela 

teoria liberal clássica. Reconhece-se então que tais direitos limitam a autonomia dos 

atores privados e protegem a pessoa humana da opressão exercida pelos poderes 

sociais não estatais, difusamente presentes na sociedade contemporânea. 

 

Diante deste contexto, surgiram teorias, principalmente no direito alemão, que 

regulavam a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas. 
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4 TEORIAS ACERCA DA VINCULAÇÃO DOS PARTICULARES AOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais reforçou a posição destes direitos 

como princípios basilares do Estado Democrático de Direito, devendo seu conteúdo se 

expandir em todo o ordenamento. Esta teoria propugna a expansão dos destinatários das 

normas de direito fundamental, ou seja, pretende expandir sua vinculação aos particulares. 

Antes do estudo das teorias que retratam a possibilidade de uma eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, faz-se necessária uma observação sobre a autonomia da 

vontade. Pode-se definir tal autonomia como liberdade-poder que o indivíduo possui para 

determinar suas decisões, desejos e relações, dentro de sua esfera individual de interesses 

jurídicos. O direito constitucional de liberdade tem como direito reflexo o direito fundamental 

da autonomia da vontade, que é requisito basilar do direito privado, como observa 

Nipperdey
46

: 

O direito privado baseia-se na propriedade privada, no direito de herança, na 

liberdade de indústria e comércio, na liberdade de concorrência e na liberdade 

contratual e é o elemento de vida da pessoa. Ela é em nosso país não só normalizado 

nas leis conhecidas sobre as relações jurídicas dos cidadãos, assim, sobretudo, no 

código civil. Ele é fundado sobre direitos fundamentais e de liberdade da cultura 

antiga e ocidental, sobre humanitas [nota do revisor: humanidade] e libertas [nota do 

revisor: liberdade]. Sem eles não há direito privado funcionante. 

 

Logo, não se pode conceber um Estado Democrático de Direito sem a 

correspondente proteção constitucional da autonomia privada. Com efeito, privar o homem o 

poder de decidir autonomamente como viver, é frustrar sua possibilidade de realização 

existencial. 

Entretanto, a ideia de direito fundamental de liberdade ilimitada não mais se 

sustenta diante dos novos paradigmas do Direito Constitucional e em face da defesa da 

dignidade da pessoa humana. É perfeitamente possível, portanto, que, em determinados casos, 

a proteção dessa autonomia seja relativizada, havendo sua restrição, para que se assegure 

outros mandamentos fundamentais.  

Por ser direito fundamental, a liberdade e, consequentemente, a autonomia da 

vontade, só podem ser limitadas por outros princípios constitucionais, ou seja, pela aplicação 

dos direitos fundamentas na álea da liberdade individual. Ocorre que há uma problemática na 

incidência de direitos fundamentais entre particulares, visto que ambos os sujeitos que 
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integram as relações privadas são titulares de direitos fundamentais. Logo, a concessão de um 

direito a um deles implica, necessariamente, a restrição de um direito, também fundamental, 

titularizado por outro sujeito. 

A partir desta problemática, do choque de direitos fundamentais, no qual se 

encontra de um lado a autonomia privada, base estrutural do Direito Civil, e do outro os 

demais direitos fundamentais. 

 

4.1 Negação da aplicação dos Direitos Fundamentais às relações jurídico-privadas 

 

Não obstante se reconheça o aparente consenso quanto à possibilidade de 

aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas, verificou-se, quando do surgimento 

da teoria da eficácia horizontal, severas críticas da doutrina liberal clássica, que não concebia 

a incidência de princípios e valores constitucionais no direito privado. 

Esta teoria tem forte apelo histórico, visto que a Constituição nasceu como 

conjunto normativo regulatório do Estado e os direitos fundamentais clássicos, de primeira 

dimensão, nela inseridos, tinham como objetivo a proteção dos cidadãos frente ao Poder 

Público, o que coadunava com a não incidência das normas constitucionais aos particulares. 

Nesse diapasão, William Marques
47

: 

os direitos fundamentais surgem, historicamente, nas declarações de direitos, com 

uma função bem definida: proteger os indivíduos contra violações por parte do 

Estado. Essa é a sua função essencial, denominada por muitos autores de “clássica”. 

Chamar essa dimensão, correspondente às chamadas liberdades públicas, de 

clássica, tem um objetivo que muitas vezes passa despercebido: com essa 

denominação se quer muitas vezes não somente ressaltar uma precedência histórica, 

mas também uma precedência no que diz respeito à importância. 

 

Para os liberais, os direitos fundamentais consistiam em exclusivamente direitos 

de defesa dos cidadãos frente ao Estado e, caso fossem aplicado às relações privadas, 

fulminariam a autonomia privado e, consequentemente, descaracterizaria o Direito Privado, 

que ficaria absorvido pelo Direito Constitucional. 

Na Alemanha, a corrente liberal perdeu força, a partir da década de 1950, em 

virtude do reconhecimento da eficácia horizontal por reiteradas decisões do Tribunal 

Constitucional Federal Alemão. Nos Estados Unidos, esta teoria desenvolveu-se bastante, 

tendo sido temperada pela Teoria do State Action.  
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4.2 Teoria do State Action 

 

Nos países de matiz liberal mais acentuada, principalmente nos Estados Unidos, a 

doutrina que nega a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais logrou maior 

repercussão, sendo acolhida pela jurisprudência desses países. Pode-se dizer que no direito 

norte-americano, a teoria liberal encontrou um campo fértil para seu desenvolvimento, sendo 

guinada à condição de verdadeiro axioma do direito constitucional estadunidense. 

A doutrina e a jurisprudência americanas entendiam, portanto, que os direitos 

fundamentais vinculariam única e exclusivamente o Estado, sustentando tal entendimento na 

literalidade do texto da Bill of Rights da Constituição Norte Americana, que se refere aos 

poderes políticos na maioria de suas cláusulas. 

Nesse pensamento, Sarmento
48

: 

É praticamente axioma do Direito Constitucional norte-americano, quase 

universalmente aceito tanto pela doutrina como pela jurisprudência, a idéia de que 

os direitos fundamentais, previstos no Bill of Rights impõem limitações apenas para 

os Poderes Públicos e não atribuem aos particulares direitos frente a outros 

particulares, com exceção apenas da 13ª Emenda, que proibui a escravidão. 

 

Acrescente-se a isso, os efeitos do pacto federativo americanos, o qual prescreve 

que compete privativamente aos Estados legislar sobre Direito Privado, vedando-se, deste 

modo, a intervenção da União por meio de seus cortes federais, sob o pretexto de aplicar aos 

entes privados. Percebe-se que a Constituição Norte Americana, por ser lei federal, não 

poderia surtir efeitos nas relações privadas.  

Estes preceitos foram precursores da teoria do State Action, desenvolvida nos 

Estados Unidos, esta teoria visa a aplicação dos direitos fundamentais a alguns entes privados, 

notadamente aos que desempenham função pública. 

Sintetiza William Marques
49

: 

A tradição doutrinária e jurisprudencial norte-americana é a negação da 

aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações travadas entre particulares, 

sendo que tais direitos seriam somente oponíveis ao Estado, na relação clássica entre 

o Estado e o particular. A doutrina do state action tenta quebrar este paradigma, 

através de uma construção jurisprudencial que visa a definir, ainda que de forma 

assistemática e casuística, quando uma ação privada é equiparável a uma ação 

pública, hipótese em que seria cabível a aplicação dos direitos fundamentais na 

relação privada. 
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Do exposto, já se extrai uma crítica a presente doutrina, visto que a escolha dos 

entes privados que estariam sujeitos a State Action dá-se de forma casuística, ou seja, 

analisando a situação em cada caso concreto, e assistemática, visto que não há contornos 

definidos e objetivos que embasem as escolhas.  

A partir da década de 1940, a Suprema Corte Americana começa a desenvolver a 

chamada public function theory, a qual previa que estariam igualmente sujeitos aos 

mandamentos constitucionais os particulares que agiam no exercício de atividades de natureza 

tipicamente estatal.  

Fato importante a ser ressaltado nesta teoria é que o Estado não mais pode se 

eximir da sua vinculação aos direitos fundamentais pela constituição de empresas privadas, ou 

pela delegação de serviços públicos aos particulares, visto que estes, quando atuam pelo 

Estado, exercem função pública, devendo, por isso, sujeitarem-se aos limites constitucionais 

impostos aos Poderes Públicos. 

A doutrina cita como exemplo de aplicação da public function theory o caso 

Marsh v. Alabama, em 1946
50

: 

Discutia-se se uma empresa privada, que possuía terras no interior das quais se 

localizavam ruas, residências, estabelecimentos comerciais, etc., podia ou não 

proibir Testemunhas de Jeová de pregarem no interior da sua propriedade. A 

Suprema Corte declarou inválida tal proibição, pois ao manter uma “cidade privada” 

(private owned town), a empresa se equiparava ao Estado e se sujeitava à 1ª Emenda 

da Constituição norte-americana, que assegurava a liberdade de culto. 

 

A partir desta teoria, houve uma expansão do conceito de função pública, 

aumentando, desta forma, os casos de incidência dos direitos constitucionais a entes privados. 

Contudo, a linha de divisão entre público e privado é tênue.  

A doutrina americana também vem reconhecendo a tese de que nos casos em que 

for possível estabelecer correlação entre a conduta do particular e a entidade governamental, 

há possibilidade de aplicação de vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. Como 

exemplo, citamos o caso Shelley versus Kraemer, no qual se tentava fazer valer judicialmente 

uma convenção que proibia a venda de imóveis a integrantes de minorias raciais. A Suprema 

Corte rechaçou o pedido, visto que, caso validasse a convenção, albergaria discriminação 

conflitante com a Constituição. 

Entretanto, tal parâmetro não se aplica a empresas simplesmente sujeitas a 

regulação estatal, não sendo esta situação suficiente para configurar a state action. No caso 
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Columbria Broadcasting System v. Democratic National Committee, negou-se a qualidade de 

state action a redes de rádio e televisão que se recusavam a exibir propagandas de grupos 

pacifistas contrários à guerra do Vietnã, sob o argumento de que, embora sujeitas a 

licenciamento e à regulamentação do governo, tais estes têm caráter privado, não se 

sujeitando aos direitos fundamentais. A Suprema Corte americana, sustentada neste mesmo 

argumento, também vem negando caráter público a shopping centers privados e a 

fornecedoras de energia elétrica, não sujeitando estes aos direitos fundamentais.  

Percebe-se que a jurisprudência norte americana, mesmo diante de situações que, 

em tese, estariam sujeitas aos mandamentos constitucionais, impõe obstáculos, 

impossibilitando a aplicação de direitos fundamentais mesmo em relações privadas de caráter 

eminentemente público. 

A doutrina do State Action conduz a conclusões judiciais muitas vezes díspares, 

pois lhe falta um mínimo de coerência dogmática, em face da indeterminação dos conceitos 

necessários a sua aplicação.  

Por fim, infere-se que a doutrina do State Action, apesar de sua evolução, não 

proporciona um tratamento adequado aos direitos fundamentais, diante do fato de que os 

maiores perigos e ameaças a estes não apenas provêm do Estado, mas também de grupos, 

pessoas e organizações privadas. 

 

4.3 Teoria da Eficácia Indireta 

 

A teoria da eficácia horizontal mediata ou indireta dos direitos fundamentais 

(Mittelbare Drittwirkung) desenvolveu-se originalmente na doutrina alemã a partir das ideias 

de Günter Dürig, em obra data de 1956, sendo ainda hoje adotada pela maioria dos juristas 

daquele país e a doutrina utilizada pelo seu Tribunal Constitucional. 

Esta teoria merece destaque, pois aceita a influência dos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares, através da mediação de órgãos do Estado, quer seja o legislador ou 

o juiz. Contudo, rejeita a possibilidade de uma aplicação direta dos direitos fundamentais, 

visto que seus teóricos temiam uma estatização do Direito Privado, bem como um 

esvaziamento da autonomia da vontade privada e, conseqüentemente, das liberdades 

individuais. 
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Preliminarmente, Dürig estabelece, com correção, que a proteção constitucional 

da autonomia da vontade pressupõe a possibilidade de os indivíduos renunciarem a direitos 

fundamentais no âmbito das relações privadas, o que seria inadmissível nas relações tratadas 

com o Poder Público. Logo, alguns atos, contrários aos direitos fundamentais, que seriam 

inválidos quando praticados pelo Estado, podem ser lícita na esfera privada. Neste último 

caso, a via é de mão dupla, pois existem certas práticas que podem ser vedadas no âmbito do 

Direito Privado, embora se relacionam ao exercício de direitos fundamentais. 

A interseção entre os direitos fundamentais e o Direito Privado dar-se-ia por meio 

de cláusulas gerais (e.g., ordem pública, bons costumes, boa-fé, moral, finalidade social do 

direito, função social) e dos conceitos indeterminados presente na legislação 

infraconstitucional, que deveriam ser interpretados pelos normas constitucionais. 

Daniel Sarmento
51

 expressa o pensamento de Dürig: 

Sem embargo, Dürig admite a necessidade de se construir certas pontes entre o 

Direito Privado e a Constituição, para submeter o primeiro aos valores 

constitucionais. Para ele, esta ponte é representada pelas cláusulas gerais e os 

conceitos jurídicos indeterminados acolhidos pelo legislador – verdadeiras fontes de 

irrupção dos direitos fundamentais no Direito Privado -, os quais devem ser 

interpretados e aplicados pelos juízes sempre em conformidade com a ordem de 

valores subjacente aos direitos fundamentais. Neste sentido, a teoria da eficácia 

mediata liga-se à concepção da Constituição como ordem de valores, centrada nos 

direitos fundamentais e na dignidade da pessoa humana 

 

Dessa forma, na esteira do pensamento de Dürig, tendo em vista o 

reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, bem como sua consequente 

eficácia irradiante no ordenamento jurídico, tais direitos aplicar-se-iam nas relações privadas 

somente na ausência de normas específicas jurídico-privadas, a partir da interpretação e 

integração de cláusulas abertas e conceitos jurídicos indeterminados presentes na legislação 

privada. 

Havia uma preocupação com os efeitos de uma possível aplicação imediata e 

desenfreada dos direitos fundamentais às relações privadas. Segundo ele, visto que nas lides 

entre particulares ambos são titulares de direitos fundamentais, cabe à legislação civil, diante 

da colisão entre tais direitos, a tarefa de definir por si mesmo a forma e a intensidade com que 

se dará tal influência. 

Ademais, a necessidade dessa intermediação entre Direito Público e Direito 

Privado era justificável em face da possibilidade de os tribunais constitucionais tornarem-se 

em última instância civil. Seria assegurada, deste modo, a segurança jurídica, visto que, como 
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os direitos fundamentais têm conteúdos vagos e abstratos, sua aplicação às normas de direito 

privado, poderia desnaturar institutos de já amplamente aceitos socialmente.  

Os adeptos da teoria da eficácia indireta, portanto, defendiam que cabia ao 

legislador privado a tarefa de mediar a aplicação dos direitos fundamentais entre os 

particulares, estabelecendo uma normatização das relações privadas que se revelem 

compatíveis com os valores constitucionais. O legislador, então, protegeria os direitos 

fundamentais na esfera privada, mas sem subjugar a autonomia da vontade. 

Nesse diapasão, Daniel Sarmento
52

: 

Nesta perspectiva, dentre as várias soluções possíveis no conflito entre direitos 

fundamentais e autonomia privada, competiria à lei a tarefa de fixar o grau de 

cedência recíproca entre cada um dos bens jurídicos confrontantes. Essa primazia do 

legislador em detrimento do juiz na conformação dos direitos fundamentais no 

âmbito privado conferiria, por um lado, maior segurança ao tráfego jurídico e, por 

outro, conciliar-se-ia melhor com os princípios da democracia e da separação de 

poderes. 

 

Em defesa da segurança jurídica, reduziu-se o papel do Poder Judiciário, que 

ficaria apenas com o papel de preencher lacunas criadas pelo legislador, levando sempre em 

consideração os direitos fundamentais, e o de rejeitar, por inconstitucionalidade, a aplicação 

das normas privadas incompatíveis com tais direitos, tarefa esta que foi confiada 

exclusivamente às Cortes Constitucionais. O juiz, então, atuaria subsidiariamente, resolvendo 

as lides que não puderam ser solucionados pela atuação do legislador ordinário. 

A referida teoria retrata, portanto, uma posição intermediária entre a que 

simplesmente nega a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e a aquela que sustenta a 

incidência direta desses direitos aos particulares. A diferença substancial da teoria mediata 

para a teoria que nega a eficácia dos direitos fundamentais reside que a primeira aceita os 

direitos fundamentais como ordem de valores que se irradia por todo o ordenamento, tendo as 

normas que serem interpretadas a partir de seu lume. 

A teoria da eficácia mediata dos direitos fundamentais às relações privadas, apesar 

de ter significado avanço na defesa dos direitos constitucionais, recebeu diversas críticas, 

principalmente por sua ineficácia, visto que cláusulas gerais nem sempre serão suficientes 

para a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas. 

Outra crítica apontada pela doutrina consiste em reconhecer que a atividade 

reguladora dos direitos fundamentais pelo legislador não deve ser exaustiva, visto que a lei 

                                                           
52

 Ibidem, p. 189 



47 

 

 

escrita não tem o poder reconhecer todas as possibilidades de desrespeito aos direitos 

positivados na Constituição. 

Abordando outro ponto fraco, Claus-Wilhelm Canaris
53

 faz interessante crítica à 

teoria da eficácia mediata: 

Nomeadamente, parece-me até uma impossibilidade intelectual querer controlar a 

conformidade de uma norma de direito privado com os direitos fundamentais 

aferindo-a segundo uma outra norma de direito privado. Pois necessariamente estas 

duas normas estarão, em termos de lógica normativa, situadas, no mesmo nível, pelo 

que uma não pode constituir a bitola da conformidade constitucional da outra, a qual 

haverá, também necessariamente, de ter o estatuto de lex superior, e haverá, 

portanto, de estar situada na hierarquia das normas, num nível superior. 

 

Percebe-se, por fim, que a teoria em tela ainda falha na tentativa garantir a 

eficácia dos direitos fundamentais frente à nova hermenêutica constitucional e a uma 

sociedade caracterizada pela complexidade das relações sociais e pela pluralidade de 

interesses colidentes. 

 

4.4 Teoria da Eficácia Direta 

 

A teoria da eficácia direta ou imediata (Drittwirkung) dos direitos fundamentais às 

relações privadas propõe a aplicação plena desses direitos nas relações interpessoais, sem 

nenhuma ação intermediária por parte do Estado. Segundo William Marques
54

, esta teoria 

propugna que, para a validade dos direitos fundamentais como normas objetivas aplicáveis 

aos particulares, sem a necessidade de intermediação das chamadas “cláusulas gerais”, nem a 

disposição de tal efeito em lei. 

Sustentada por Hans Carl Nipperdey, a presente teoria reconhece que alguns 

direitos fundamentais revestem-se de oponibilidade orga omnes, prescindindo de qualquer 

atuação do legislador. Nipperdey constata que, no mundo contemporâneo, a opressão também 

pode ser perpetrada por atores privados. Por conseguinte, a opção constitucional pelo modelo 

de Estado Social importaria o reconhecimento de tal realidade e extensão dos direitos 

fundamentais às relações privadas 

Justifica-se esta doutrina com base na constatação de que o potencial ofensor dos 

direitos fundamentais, visto que não é somente o Estado, mas também os próprios 

particulares, que detêm grande parcela do poder social. Neste passo, os direitos fundamentais, 
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entendidos hoje como direitos objetivos, que irradiam seus efeitos por todas as relações 

jurídicas, devem ser resguardados quando ofendidos por agentes privados. 

Percebe-se, portanto, que a noção de eficácia imediata dos direitos fundamentais 

encontra suporte na ideia de que os direitos fundamentais devem ser aplicados a toda a ordem 

jurídica, em razão dos princípios da unidade do ordenamento e da força normativa da 

Constituição. Ademais, a eficácia direta encontra fundamento no próprio princípio da 

dignidade da pessoa humana, do qual emanam, em maior ou menor grau, aqueles direitos. 

A teoria da eficácia imediata não é isenta de críticas. A principal delas se refere ao 

tolhimento da autonomia privada, visto que a eficácia direta colocaria em risco este instituto, 

pilar fundamental do Direito Privado. Outra crítica postulados pelos teóricos contrários a essa 

teoria é “a ausência de parâmetros objetivos de aplicabilidade da eficácia imediata dos direitos 

fundamentais às relações jurídico-privadas implica fragilidade uma vez que não se faz 

recomendável a sua redução a meros casuísmos destituídos de repercussão sócio-jurídica” 
55

 

Sustentando a teoria da eficácia direta, Daniel Sarmento
56

 ressalta que a aplicação 

imediata não se faz de forma assistemática: 

Cumpre destacar, no entanto, que os adeptos da teoria da eficácia imediata dos 

direitos fundamentais nas relações privadas não negam a existência de 

especificidades nesta incidência, nem a necessidade de ponderar o direito 

fundamental em jogo com a autonomia privada dos particulares envolvidos no caso. 

Não se trata, portanto, de doutrina radical, que possa conduzir a resultados 

liberticidas, ao contrário do que sustentam seus opositores, pois ela não prega a 

desconsideração da liberdade individual no tráfico jurídico privado 

 

Logo, a eficácia direta não tem o condão de afastar a incidência da autonomia 

privada, vez que esta possui um núcleo mínimo inafastável. A liberdade no trato dos negócios 

jurídicos deve ser respeitada, em cada caso concreto, na medida em que essas relações não 

afetem os direitos fundamentais dos indivíduos nelas envolvidos. A dispensa de leis e a não 

utilização necessária de cláusulas gerais, facilita a invocação dos direitos fundamentais pelos 

jurisdicionados, o que faz com que a teoria em tela dê mais efetividade ao texto 

constitucional. 
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4.4.1 Aplicação da Teoria da Eficácia Direta no Brasil: Posição Doutrinária e Análise de 

Jurisprudências 

 

Após analisar as diversas nuances que revestem a problemática da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, insta verificar como se mostra, no ordenamento jurídico 

pátrio, a recepção das teorias estrangeiras. 

Inicialmente, há de se verificar que a Lei Maior pátria consagrou um vasto 

estuário de direitos sociais e econômicos, bem como, identificou a necessidade de construir 

uma sociedade livre justa e solidária, sendo este objetivo primeiro da nossa República. 

A Constituição Federal de 1988 revela-se diametralmente oposta ao modelo 

liberal norte-americano, visto que se afasta da ficção liberal, abraçando a teoria da eficácia 

direta. Destoa também da Constituição Alemã, que prevê apenas uma eficácia mediata, na 

medida em que o modelo de intervenção instaurado no Brasil é visivelmente mais 

intervencionista, com a previsão de ampla gama de direitos sociais, alguns expressamente 

voltados para os trabalhadores. 

Para a doutrina brasileira, o entendimento majoritário é de que os direitos 

fundamentais podem ser diretamente aplicados aos particulares, visto que a Constituição 

Federal prevê a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, em seu art. 5º, § 1º: “As 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” 

Ingo Sarlet
57

 compartilha deste entendimento: 

...no sentido da vinculação direta (imediata) prima facie dos particulares aos direitos 

fundamentais no sentido de que justifica-se especialmente no Brasil, prela previsão 

expressa da aplicabilidade direta (imediata) das normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais, o que, por sua vez, não se contrapõe ao fato de que, no 

âmbito da problemática da vinculação dos particulares as hipóteses de um conflito 

entre os direitos fundamentais e o princípio da autonomia privada pressupõem 

sempre uma análise tópico-sistemática, calcada nas circunstâncias específicas do 

caso concreto, devendo ser tratada de forma similar às hipóteses de colisão entre 

direitos fundamentais de diversos titulares, isto é, buscando-se uma solução norteada 

pela ponderação dos valores em pauta, almejando obter um equilíbrio e 

concordância prática , caracterizada, em última análise, pelo não-sacrifício completo 

de um dos direitos fundamentais, bem como pela preservação, na medida do 

possível, da essência de cada um.  
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Gustavo Tepedino, Daniel Sarmento e Gilmar Mendes também se posicionam 

pelo reconhecimento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal, que tem como fim a tutela da dignidade da pessoa humana, por vezes 

postergada em nosso país. 

Já na jurisprudência pátria, o que se observa é a aplicação dos direitos 

fundamentais a litígio entre particulares, sem a necessária fundamentação sobre o tema.  No 

entanto, observando-se alguns acórdãos acerca da aplicação dos direitos fundamentais nas 

relações privadas, pode-se concluir que os mesmos se filiam à teoria da eficácia direta ou 

imediata. 

Na década de 1990, encontra-se os primeiros posicionamentos do Supremo 

Tribunal Federal sobre a matéria. Tratava-se de dissídio configurado entre um trabalhador 

brasileiro e a companhia aérea Air France, em que o recorrente pretendia o reconhecimento 

de direitos trabalhistas assegurados, no Estatuto Pessoal da Empresa, apenas aos empregados 

de origem francesa. Decidindo essa lide, a 2ª Turma do STF julgou procedente o pedido do 

recorrente, declarando a eficácia do direito fundamental de igualdade naquela relação 

empregatícia: 

CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 

TRABALHADOR BRASILEIRO EMPREGADO DE EMPRESA 

ESTRANGEIRA: ESTATUTOS DO PESSOAL DESTA: APLICABILIDADE AO 

TRABALHADOR ESTRANGEIRO E AO TRABALHADOR BRASILEIRO. C.F., 

1967, art. 153, § 1º; C.F., 1988, art. 5º, caput.  

I. - Ao recorrente, por não ser francês, não obstante trabalhar para a empresa 

francesa, no Brasil, não foi aplicado o Estatuto do Pessoal da Empresa, que concede 

vantagens aos empregados, cuja aplicabilidade seria restrita ao empregado de 

nacionalidade francesa. Ofensa ao princípio da igualdade: C.F., 1967, art. 153, § 

1º; C.F., 1988, art. 5º, caput). 

II. - A discriminação que se baseia em atributo, qualidade, nota intrínseca ou 

extrínseca do indivíduo, como o sexo, a raça, a nacionalidade, o credo religioso, etc., 

é inconstitucional. Precedente do STF: Ag 110.846 (AgRg)-PR, Célio Borja, RTJ 

119/465. 

III. - Fatores que autorizariam a desigualização não ocorrentes no caso. 

IV. - R.E. conhecido e provido.
58

 

 

Percebe-se que o STF, resguardando o direito fundamental de igualdade do 

trabalhador, afastou o princípio da autonomia privada, não permitindo que se legitimasse a 

discriminação do trabalhador em virtude de sua nacionalidade. 

Esta decisão foi emblemática, pois foi o primeiro precedente do STF acerca da 

aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas, contudo, constata-se que o Tribunal 

não se aprofundou no tema, não explicitando a forma de incidência. 
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Em 2005, no julgamento do Recurso Extraordinário 201.819/ RJ, o STF se 

posicionou expressamente sobre a forma de aplicação dos direitos fundamentais às relações 

privadas. Este julgamento é considerado o leading case sobre a disciplina da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentos no sistema jurídico pátrio. 

O recurso em tela versava sobre a exclusão de um associado da União Brasileira 

de Compositores – UBC, sem contraditório e ampla defesa. Requeria a UBC a reforma do 

julgamento proferido nas instâncias ordinárias, com base na inaplicabilidade das normas de 

direitos fundamentais às relações privadas. 

No momento da votação, chegou a Relatora, Ministra Ellen Grace, a afirmar que: 

A controvérsia envolvendo a exclusão de um sócio de entidade privada resolve-se a 

partir das regras do estatuto social e da legislação civil em vigor. Nao tem, portanto, 

o aporte constitucional atribuído pela instância de origem, sendo totalmente 

descabida a invocação do disposto no art. 5º, LV da Constituição para agasalhar a 

pretensão do recorrido de reingressar nos quadros da UBC. 

Entretanto, este entendimento não prosperou, vencendo o entendimento do 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes, que redigiu o seguinte acórdão: 

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE 

COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 

I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. 

As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações 

entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas 

físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados 

pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando 

direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. 

II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA 

PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não 

conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios 

inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o 

próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às 

liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido 

pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios 

constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus 

associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, 

não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de 

terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a 

autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e 

atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela 

própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos 

particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades 

fundamentais. 

III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA 

ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE 

CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que 

exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, 

mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, 
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integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A 

União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, 

integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para 

determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A 

exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, 

do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o 

recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à 

execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo 

legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O 

caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo 

associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, 

a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, 

ao contraditório e à ampla defesa
59

 

 

Restou pacificado a controvérsia acerca da aplicação dos direitos fundamentais às 

relações privadas. Tanto que este posicionamento continua sendo adotado pelo STF, conforme 

se pode observar nesta decisão do ano de 2012: 

PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE DE 

ASSOCIADA. RESTRIÇÃO. MARIDO INVÁLIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE. EFICÁRIA HORIZONTAL IMEDIATA 

E DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RELAÇÕES ENTRE 

PARTICULARES. - A eficácia e força normativa da constituição, sobretudo dos 

direitos fundamentais, impõem-se de forma imediata e direta no âmbito das relações 

privadas. - A autonomia das entidades de previdência privada não autoriza que seus 

estatutos veiculem distrações que, ao invés de privilegiarem diretrizes 

constitucionais na concretização da igualdade substancial, estabeleçam distinções 

incompatíveis com a isonomia que a Constituição estabelece entre homens e 

mulheres. - Implica em ofensa ao princípio da igualdade a exigência de invalidez, 

para que o cônjuge supérstite possa ser considerado beneficiário de participante de 

plano de previdência privada, se tal condição não é necessária para que venha 

adquirir tal condição a esposa de associado que vier a falecer. VV O regime de 

previdência privada, possui natureza, eminentemente contratual, organizado de 

forma autônoma e facultativa, em relação ao regime geral de previdência social, não 

se aplicando por conseguinte, as normas atinentes ao regime geral de previdência 

social notadamente quanto à impossibilidade de designação de dependentes. A 

cláusula que impõe restrições na designação de dependentes apenas fere o princípio 

constitucional da igualdade quando o elemento discriminador do qual se utiliza não 

está a serviço de uma finalidade que é acolhida pelo direito, ou seja, quando a 

discriminação se dá desigualando aqueles que deveriam ser tratados de maneira 

igual”(fl. 370). 
60

 

 

Infere-se, portanto, que os doutrinadores e o STF filiam-se à teoria da eficácia 

direta, visto que esta é, diante do disposto na Constituição Federal, que prevê a sua aplicação 

imediata dos direitos fundamentais, a que melhor resguarda a dignidade da pessoa humana. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os direitos fundamentais são fruto da evolução social e histórica da sociedade. 

Deseja-se, com a aplicação destes, a garantia da dignidade da pessoa humana, que representa 

o núcleo de direitos que um cidadão necessita para viver satisfatoriamente. 

Tais direitos estão inscritos na Constituição Federal, que, com o reconhecimento 

de sua força normativa, influência todos os demais ramos do ordenamento jurídico. Adite-se a 

isso que, com o reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, consolidou-

se a ideia de que a promoção dos direitos fundamentais não é tarefa exclusiva do Estado, visto 

que este não é único opressor social, podendo os particulares desrespeitarem tais direitos de 

forma mais incisiva que o Poder Público. 

Diante desse contexto, não é mais possível sustentar a tese de que os direitos 

fundamentais não se aplicam às relações privadas. O debate que ainda gera controvérsias 

entre os juristas diz respeito à forma e ao alcance dessa vinculação. Em meio às teorias que 

discutem a possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais às relações jurídico-privadas 

e, tendo como substrato a Constituição Federal de 1988, a doutrina brasileira, quase que 

unanimemente, posiciona-se pela teoria da eficácia horizontal direta, visto que esta reconhece 

a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais sem a necessidade de previsão legal 

ou da utilização de cláusulas gerais, tal como preleciona a teoria mediata. 

Este posicionamento da doutrina brasileira é respaldado no fato de que não 

impedimento, no texto constitucional, à aplicação da teoria da eficácia direta. Some-se a isso a 

previsão de aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, expressamente prevista na 

Constituição Federal. 

Cabe aos tribunais, portanto, a tarefa de fazer a devida ponderação (sopesamento) 

entre os interesses envolvidos na lide, visto que a subsunção de um princípio constitucional 

por outro mostra-se incompatível com o atual estado destes, que são base axiológica do 

ordenamento pátrio. 

Ressalta-se que a aplicação direta dos direitos fundamentais aos particulares não 

extermina a autonomia da vontade, nem acaba com o campo de atuação do Direito Privado, 

que continua regulando as atividades privadas. 
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Vale lembrar que a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas leva 

sempre a um choque de direitos fundamentais, visto que, como ambas as partes são 

particulares, são titulares das garantias constitucionais, o que, por si só, justifica a necessidade 

técnica da ponderação dos valores e princípios consagrados na Constituição para que a lide 

tenha uma resolução justa. 

No Brasil, diante da alta desigualdade social e do constante desrespeito às leis, até 

pelo próprio Estado, a doutrina da eficácia imediata surge como uma chance de efetivação dos 

direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, sendo um importante instrumento de 

persecução da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Brasileiro. 
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