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“ De tudo ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos sempre começando 

A certeza de que precisamos continuar 

A certeza de que seremos interrompidos 

antes de terminar 

Portanto, devemos: 

Fazer da interrupção um caminho novo 

Da queda, um passo de dança 

Do medo, uma escada 

Do sonho, uma ponte 

Da procura, um encontro” 

 

Fernando Pessoa 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar as possibilidades e delineamentos de uma eficácia dos 

direitos fundamentais nas relações entre particulares. Busca-se responder a três indagações 

básicas: se os direitos fundamentais se aplicam nas relações entre particulares; como se dá essa 

aplicação e em que medida se dá essa aplicação. Primeiramente, faremos uma incursão teórica 

sobre direitos fundamentais, onde abordaremos temas como: conceito de direitos fundamentais, 

teoria dos direitos fundamentais, concepção objetiva dos direitos fundamentais, alguns conceitos-

chave e, por fim, uma distinção entre princípio e regras.  Posteriormente, há de se enfrentar o 

problema de como se dá a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Três 

principais teorias disputam a hegemonia doutrinária e jurisprudencial: a teoria da eficácia direta 

ou imediata; a teoria da eficácia indireta ou mediata e a teoria dos deveres de proteção do Estado. 

Por fim, elencaremos alguns fundamentos da vinculação dos particulares a direitos fundamentais 

e veremos que a questão da medida da aplicação dos direitos fundamentais às relações entre 

particulares é um problema de ponderação entre o direito fundamental envolvido e a liberdade 

jurídica, que também é um direito fundamental. 

 Palavras-chave: Direitos fundamentais. Autonomia Privada. Efeitos 
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ABSTRACT 

The present study intends to analyze the possibilities and ways of enforcement fundamental rights 

in private legal relationships. It searches to answer tree basic questions: if the concepts of 

fundamental rights apply to private legal relationships; how this happens and how much 

progresses the concepts of fundamental rights are used in private legal relationships. First of all, 

we will come into the fundamental rights theory, where we will deal subject like: fundamental 

rights concept, fundamental right’s objective opinion, key-concepts, at the and a distinction 

among principle and rules. Subsequently, the next one is how to face the problem of enforcing 

fundamental rights in private legal relationships. Three theories dispute the preference in 

Doctrine and Jurisprudente; the theory of direct effect (or immediate effect); the theory of 

indirect effect (or mediate effect) and the theories of the State protection duties. Finally, it will be 

studied the question related to how intensively the fundamental rights are enforced in private legal 

relationships. This question is a matter of balancing the fundamental right envolved in a private legal 

relationship and the juridical freedom, which is also a fundamental right. 

Key-words: Fundamental rights. Autonomy Private. Effect. 
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INTRODUÇÃO 

Esta monografia tem por objeto o tema da eficácia de direitos fundamentais nas 

relações entre particulares (pessoas físicas e jurídicas), também denominado tema da vinculação 

dos particulares a direitos fundamentais, ou ainda tema da eficácia horizontal de direitos 

fundamentais. 

Os direitos fundamentais foram concebidos, primeiramente, como direitos cujos 

efeitos se produzem na relação entre o Estado e os particulares. Essa visão, que no decorrer deste 

trabalho se mostrará que não é de todo errada, porém, logo se provou insuficiente. Principalmente 

em países democráticos, logo foi percebido que nem sempre é o Estado que significa a maior 

ameaça aos direitos fundamentais dos particulares, mas sim outros particulares, especialmente 

aqueles dotados de algum poder social ou econômico. 

No Brasil, ao contrário do que ocorre em países como Alemanha, Itália, Israel, África 

do Sul e Portugal, entre outros, a doutrina constitucional ainda não tem dado a devida atenção aos 

efeitos dos direitos fundamentais para além da relação cidadão-Estado. Sendo assim, discorrerá 

este trabalho monográfico sobre as principais doutrinas internacionais que disputam o tema e qual 

delas melhor se adéqua à realidade nacional.   

Aqui, o tratamento do tema será desenvolvido em dois planos distintos e 

complementares: o primeiro um plano teórico dentro da teoria dos direitos fundamentais; o 

segundo é o da fundamentação e aplicação da eficácia dos direitos fundamentais nas relações 

entre particulares. 

No plano teórico faremos uma breve incursão na teoria geral dos direitos 

fundamentais e o qual servirá como ferramenta para a boa compreensão dos demais problemas 

abordados pela monografia e para que nos forneça os conceitos imprescindíveis ao estudo do 

tema. 

No plano da fundamentação e aplicação da eficácia dos direitos fundamentais nas 

relações privadas pretende-se descrever e analisar as teorias, as teses e os argumentos 

formulados, na dogmática e nas jurisprudências constitucionais comparadas sobre o tema.  

Começando pelas teorias da eficácia indireta ou mediata e passando para a eficácia 

direta ou imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas, analisaremos também outras, 



13 
 

como a dos deveres de proteção, assim como algumas teorias que tentam conciliar elementos das 

demais. 

Posteriormente, a tarefa passa a ser a demonstração dos fundamentos constitucionais, 

a forma e a medida da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares no 

ordenamento jurídico brasileiro. Em suma, trata-se de examinar o “se, o “como” e a “medida” da 

eficácia de direitos fundamentais nas relações entre particulares, tomando ao final, posição a 

respeito do tema. 

Por fim, tentaremos fornecer alguns parâmetros de sopesamento e valoração entre os 

direitos fundamentais afetados e a liberdade jurídica do suposto agressor, na busca de diminuir a 

margem de subjetivismo que pode ocorrer nesta seara. 

Desta forma, esta monografia pretende oferecer subsídios sistematizados para uma 

compreensão mais completa da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, 

tentando responder os questionamentos levantados e analisar a viabilidade desse efeito na 

realidade jurídica brasileira. 
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1 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

1.1. Delimitações 

Sendo o presente estudo monográfico voltado para a problemática da eficácia dos 

direitos fundamentais nas relações entre particulares, imprescindível se faz precisarmos a 

terminologia a ser adotada, distinguindo a categoria dos direitos fundamentais e outras afins e 

delimitarmos o conceito de direitos fundamentais 

 

1.1.1. Especificação terminológica   

No que concerne à terminologia e ao conceito adotado, a própria utilização da 

expressão “direitos fundamentais” no título desta obra já revela a nossa opção terminológica, o 

que, no entanto, não torna dispensável uma justificação.  

Muitas são as expressões normalmente associadas à idéia de direitos fundamentais – 

“direitos humanos”, “direitos do homem”, “direitos subjetivos públicos”, “direitos civis”, 

“liberdades públicas”, “direitos individuais”, “liberdades fundamentais” e “direitos humanos 

fundamentais”, mas que com ela não se confundem, designando realidades diferentes, embora 

relacionada entre si em maior ou menor grau. 

Conforme aponta Sarlet, expressões a pouco mencionadas, bem como suas variações, 

vêm perdendo cada vez mais prestígio, revelando-se anacrônicas diante do atual estágio dos 

direitos fundamentais no âmbito de um Estado de Direito, além de possuírem uma abrangência 

muito estreita, ligando-se apenas a categorias específicas do gênero direitos fundamentais. 1  

Outro argumento utilizado pela doutrina, em especial por Sarlet, a exemplo do que 

ocorre em outros textos constitucionais, a Constituição de 1988 continua a se caracterizar por 

uma diversidade semântica, utilizando termos diversos ao referir-se aos direitos fundamentais. A 

título exemplificativo é encontrado em nossa Carta Magna expressões como: direitos humanos 

(art. 4º, inc. II); direitos e garantias fundamentais (epígrafe do Título II, e art. 5º, § 1º); direitos e 

                                                 
1 SARLET. Ingo Wolfgang. A Eficácia dos direitos fundamentais, 8 ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007. p. 32-33. 
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liberdades constitucionais (art. 5º, inc. LXXI) e direitos e garantias individuais (art. 60, §4º, inc. 

IV). 

Nesse sentido, a ponto de limitarmos ao escopo a que este trabalho se propõe, 

reputamos de maior importância a distinção das expressões “direitos humanos” e “direitos 

fundamentais”, tendo em vista a íntima relação entre as idéias que cada uma representa, além do 

largo espectro de abrangência de ambas.  

De fato, as expressões são constantemente utilizadas como sinônimas, o que não é de 

todo impertinente, pois como afirma Sarlet: “não há dúvidas de que os direitos fundamentais, de 

certa forma, são também sempre direitos humanos, no sentido de que seu titular sempre será o ser 

humano, ainda que representado por entes coletivos (grupos, povos, nações, Estado)”.2  

Fosse apenas por este motivo, poderíamos utilizar uniformemente os dois termos, 

mas há uma nota diferenciadora; os direitos fundamentais, embora possuam um conteúdo muito 

próximo ao dos direitos humanos, estão positivados no âmbito das Constituições dos Estados, 

limitados, portanto espacial e temporalmente, ao passo que os direitos humanos são aqueles 

reconhecidos como tal em documentos de Direitos Internacional, sem vínculo com qualquer 

ordenamento jurídico estatal, possuindo, portanto, aspiração e uma validade universal3. Vale 

conferir a respeito, a lição de Ana Maria D´Ávila Lopes: 

 

Direitos humanos são princípios que resumem a concepção de uma convivência digna, 
livre e igual de todos os seres humanos, válidos para todos os povos e em todos os 
tempos. Direitos fundamentais, ao contrário, são direitos jurídica e constitucionalmente 
garantidos e limitados espacial e temporariamente.4 

  

Não obstante a referida distinção, não se pode desconsiderar a íntima relação entre as 

duas categorias, uma vez que os catálogos de direitos fundamentais da maior parte das 

Constituições elaboradas após a Segunda Guerra Mundial tiveram como inspiração a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de 1948 e demais documentos internacionais que a 

                                                 
2 Ibidem, p. 33. 
3 Ibidem, p. 33-34. 
4 LOPES, Ana Maria D’Ávila. Os direitos fundamentais como limites ao poder de legislar. Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris, 2001. p. 41. 
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sucederam,5 do que podemos concluir por uma grande proximidade de conteúdo entre os direitos 

humanos e os direitos fundamentais. 

 Com estas considerações, apenas se disse qual terminologia é a mais adequada 

para nosso estudo, restando saber ainda em que consistem os direitos fundamentais, delimitando 

seu conceito, tarefa esta que será desempenhada a seguir.  

 

1.1.2.  Delimitação Conceitual 

Cumpre, agora, elaborar um conceito de direitos fundamentais mediante o qual se 

possa verificar se uma determinada norma jurídica pertence de fato a esta categoria. Conforme foi 

visto no tópico antecedente, “direitos fundamentais são aqueles direitos que o direito vigente 

qualifica como tais”.6 Tal perspectiva dificulta a formulação de um conceito material 

universalmente aceito de direitos fundamentais, uma vez que aquilo que pode ser considerado 

“fundamental” para uma sociedade, pode não ser para outra. 

Schimitt,7 com relação aos direitos fundamentais, estabeleceu aspectos formais e 

materiais de caracterização.  

Quanto ao aspecto formal foram estabelecidos dois critérios. Pelo primeiro, podem 

ser designados por direitos fundamentais todos os direitos ou garantias nomeados e especificados 

no instrumento constitucional. Pelo segundo, tão formal quanto o primeiro, os direitos 

fundamentais são aqueles que receberam da Constituição um grau mais elevado de garantia ou de 

segurança; ou são imutáveis ou pelo menos de mudança dificultada, a saber, direitos unicamente 

alteráveis mediante lei de emenda à Constituição. 

Já do ponto de vista material, os direitos fundamentais, segundo Schimitt, variam 

conforme a ideologia, a modalidade de Estado, a espécie de valores e princípios que a 

Constituição consagra. Em suma, cada Estado tem seus direitos fundamentais específicos. 

                                                 
5 Cf. LOPES, A. Op. cit., (2001), p. 42-43. 
6 HESSE, K. Derecho donstitucional y derecho privado. Tradução de Ignácio Gutiérrez. Madrid: Civitas, 1995, p. 
560. 
7 SCHIMITT, C. Verfassungslehre, apud BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 17 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 561. 
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Assim, mais adequado é extrair um conceito a partir da Constituição de um 

determinado Estado, no nosso caso, a Constituição Federal de 1988. Importante ressaltar que, 

além de outras normas expressas que estão fora do Título II da Constituição, também podem ser 

identificados direitos fundamentais implícitos, no sentido de não escritos, inclusive dentro do 

catálogo constitucional. 

Desta forma, podemos afirmar que a nossa Constituição comporta dois grandes 

grupos de direitos fundamentais:8 os direitos fundamentais expressamente positivados (ou 

escritos); e os direitos fundamentais não escritos, que não foram objeto de previsão expressa pelo 

direito positivo.  

O primeiro grupo se subdivide em duas categorias: a) a dos direitos expressamente 

previstos na Constituição (dentro ou fora do catálogo dos direitos fundamentais); b) a dos direitos 

fundamentais sediados em tratados internacionais e que foram expressamente positivados. O 

segundo grupo - dos direitos fundamentais não escritos, por sua vez, também se subdivide em 

duas categorias: a) a das posições fundamentais subentendidas nas normas definidoras de direitos 

e garantias fundamentais; b) direitos decorrentes do regime e dos princípios.  

Por fim, baseando-se, especialmente, nos conceitos apresentados por Sarlet e Jairo 

Gilberto Schäfer, respectivamente, podemos obter o conceito de direitos fundamentais, sob o qual 

se desenvolverá o estudo da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares: 

 

direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas concernentes às 
pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu 
conteúdo e importância, integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da 
esfera de disponibilidade dos poderes constituídos, bem como as que, por seu conteúdo e 
significado, possam lhe ser equiparadas, agregando-se à Constituição material, tendo ou 
não assento na Constituição formal;9 Os direitos fundamentais em sentido formal podem  
ser identificados como aquelas posições jurídicas da pessoa humana – em suas diversas 
dimensões (individual, coletiva ou social) – que, por decisão expressa do legislador 
constituinte, foram consagradas no catálogo dos direitos fundamentais. Direitos 
fundamentais em sentido material são aqueles que, apesar de se encontrarem fora do 
catálogo, por seu conteúdo e por sua importância, podem ser equiparados aos direitos 
formalmente (e materialmente) fundamentais.10 

 
                                                 
8 Cf. SARLET, I. Op. cit., (2007), p. 95. 
9 SARLET, I. Op. cit., (2007), p. 85. 
10 SCHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais: proteção e restrições. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001, p. 33-34. 
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1.2. Breves considerações sobre Teoria dos Direitos Fundamentais 

A discussão sobre os efeitos dos direitos fundamentais nas relações entre particulares 

não é um debate alheio a pressupostos teóricos, ainda que não seja o objetivo deste trabalho 

construir uma teoria dos direitos fundamentais da Constituição brasileira, algumas considerações 

são necessárias. 

Os direitos fundamentais, junto com a separação de poderes, são conquistas 

essencialmente liberais e sempre serviram como forma de evitar ingerência estatal em esferas 

estritamente individuais. Neste sentido Silva afirma que: 

 

[...] se os direitos fundamentais são essencialmente direitos de liberdade do cidadão, 
nada mais coerente do que aceitar a liberdade de não exercitá-los, de deles dispor ou de a 
eles renunciar. Renunciar a direitos fundamentais seria um exercício do direito geral de 
liberdade, imanente à essência dos direitos fundamentais. Essa é uma posição que, 
embora aceite algumas ressalvas e limitações, e ainda que possa causar desconforto em 
alguns autores, é perfeitamente compatível com uma teoria liberal acerca dos direitos 
fundamentais. 11 

 

Tomando nota da afirmação citada, algumas conclusões devem ser fixadas. Um 

estudo sobre o problema da vinculação dos particulares a direitos fundamentais, como este, tem 

que partir de uma concepção de direitos fundamentais que aceite, pelo menos em um bom 

número de casos, a possibilidade de renúncia ou negociação de direitos fundamentais no âmbito 

das relações privadas.  

Caso contrário, a discussão fica resolvida antes mesmo de ser iniciada. Se aqui 

aceitarmos as características jusnaturalistas dos direitos fundamentais, especialmente a sua 

irrenunciabilidade, a autonomia privada encontrará um obstáculo que não poderá ser superado 

nos direitos fundamentais. Se assim fosse, em todas as relações em que esses direitos estivessem 

em jogo, a autonomia privada teria sempre que ceder e o Estado teria o dever de intervir para 

garantir direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade de seus titulares. 

Portanto, é preciso que se sublinhe que devemos acatar um dos pressupostos da teoria 

exclusivamente liberal dos direitos fundamentais: direitos fundamentais podem ser, em um 

                                                 
11 SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito; os direitos fundamentais nas relações entre 
particulares. 1 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 129. 
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grande número de casos e nas condições a serem expostas ao longo desta monografia, objeto de 

disposição pela livre vontade de seus titulares. 

 

1.3. Dimensão objetiva dos direitos fundamentais 

A concepção da dimensão objetiva dos direitos fundamentais tem como antecedente 

mais próximo a teoria da integração formulada por Rudolf Smend, 12 segundo esta teoria a 

principal função da Constituição é promover a integração da comunidade, mediante a 

consagração e tutela dos valores compartilhados socialmente por seus membros. Neste diapasão, 

os direitos fundamentais teriam especial destaque na estrutura constitucional, uma vez que seriam 

a principal fonte dos valores sob os quais se apóia a lei fundamental e sob os quais repousa a 

unidade do ordenamento jurídico. 

Assim, os direitos fundamentais, além de se constituírem em direitos subjetivos do 

indivíduo em face do Estado – dimensão subjetiva – manifestam-se, também, numa dimensão 

objetiva, a qual consiste no fato de eles consagrarem uma ordem de valores, centrada na 

dignidade da pessoa humana, que influencia todo o ordenamento jurídico, servindo, ademais, 

como diretriz e impulso para as atividades legislativa, administrativa e jurisdicional. 

Cumpre-nos delimitar precisamente o conteúdo desta dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, o que faremos com o amparo nas lições de Alexy. Primeiramente, adverte o autor 

que o reconhecimento da dimensão objetiva não é incompatível com a orientação básica dos 

direitos fundamentais referidos ao indivíduo, servindo, ademais, como reforço do poder efetivo 

deles. Assim, o caráter objetivo não significa ”meramente objetivo”.13 

Propõe, então, Alexy, que a dimensão objetiva de um direito fundamental seja 

extraída a partir de uma tríplice abstração: abstração do titular do direito, do seu destinatário e de 

determinadas peculiaridades do seu objeto. Ilustra o autor esta operação tomando como exemplo 

o direito fundamental a que o Estado se omita de intervir na liberdade de opinião. Assim, o 

                                                 
12 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 
140-141. 
13 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 508. 
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direito subjetivo a que o Estado não intervenha na liberdade de opinião se converte, por essa 

operação, no princípio da liberdade de opinião.  

Do reconhecimento de uma dimensão objetiva dos direitos fundamentais, ou como 

preferimos, dos direitos fundamentais como uma ordem objetiva de valores, extraem-se alguns 

importantes efeitos; os deveres de proteção do Estado, o efeito de irradiação e a eficácia 

privada.14 Sobre o primeiro convém adiantar que, a par do dever de o Estado se abster de 

intervenções lesivas aos direitos fundamentais, atribui-lhe, também, o dever de proteger tais 

direitos contra os ataques de terceiros. 

Como dito, outra conseqüência do reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais é o efeito da irradiação. Significa que os valores – princípios objetivos - 

consagrados no elenco dos direitos fundamentais influenciam todos os ramos do Direito, além de 

vincularem as funções estatais – administrativa, legislativa e judiciária – impulsionando-as e 

dirigindo-as. Assim, os princípios constitucionais devem nortear tanto a elaboração da lei quanto 

a sua interpretação e aplicação, servindo, inclusive, de parâmetro para a aferição de sua 

constitucionalidade. 

O efeito da irradiação dos direitos fundamentais dá um tom de unidade ao 

ordenamento jurídico, na medida em que todas as suas normas devem estar em consonância com 

a ordem de valores consagrada nos direitos fundamentais.15 

Por fim, atribui-se também à dimensão objetiva a eficácia dos direitos fundamentais 

nas relações entre particulares. Na verdade, a eficácia frente a particulares dos direitos 

fundamentais está profundamente associada aos outros dois efeitos – deveres de proteção e 

irradiação. Assim, quando se diz que os direitos fundamentais são princípios que se irradiam por 

todos os ramos do Direito, conformando a atividade do Legislativo, Executivo e Judiciário, está-

se, implicitamente, admitindo que os mesmos já não se destinam a tutelar somente as relações do 

indivíduo para com o Estado, influindo também, nas relações privadas. Por outro lado, afirmar 

que o Estado tem o dever de proteger a pessoa contra ataques de terceiros a seus direitos 

fundamentais é reconhecer, mesmo que não expressamente, que os referidos direitos não só 

                                                 
14 STEINMETZ, Wilson. Vinculação dos particulares a direitos fundamentais. 1 ed. São Paulo: Malheiros. 2004, 
p. 112. 
15 Ibidem, p. 113. 
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podem ser afetados por estes terceiros, como também terminam por conformar as condutas deles, 

mesmo que por intermédio da atuação estatal.  

Ilustremos com um caso que se tornou um verdadeiro clássico da influência dos 

direitos fundamentais nas relações privadas, o qual ficou conhecido como o caso do “lançamento 

de anões”.16 Em uma boate na cidade e Morsang-sur-Orge, na Riviera francesa, organizou-se, 

para divertir os freqüentadores, um concurso em que venceria o cliente que arremessasse mais 

longe um anão, partindo do palco da discoteca. O prefeito municipal, no exercício do poder de 

polícia, interditou o espetáculo, considerando-o contrário à “ordem pública”. A boate e o anão, 

que perdera o trabalho, impugnaram o ato. Porém, o Conselho de Estado, em decisão definitiva, 

manteve a interdição, firmando o entendimento de que a interpretação do conceito “ordem 

pública” deve ser conformada pelo princípio da dignidade da pessoa humana.  

Assim, retomando a questão da imbricação da eficácia das relações privadas frente a 

particulares com os deveres de proteção do Estado, pode-se reformular o caso a seguinte maneira: 

o Estado, para proteger um direito fundamental do anão – no caso a dignidade humana - interferiu 

na atividade da boate, interditando um espetáculo seu, conformando, destarte, a conduta deste 

ente privado ao princípio jusfundamental da dignidade da pessoa humana. 

 

1.4. Conceitos – chaves 

Nesse tópico pretendemos analisar alguns conceitos-chaves na relação entre direitos 

fundamentais e relação entre particulares, para abrir caminho para a discussão sobre os modelos 

que pretendem explicar essa relação. Dentre esses conceitos-chaves, os principais são: a mudança 

de paradigma do Estado como a grande ameaça aos direitos fundamentais; algumas questões 

terminológicas importantes para o debate sobre os modelos expostos nesta monografia; influência 

de uma previsão constitucional expressa sobre a vinculação de particulares a direitos 

fundamentais e, por fim, o problema da renúncia a esses direitos. 

 

                                                 
16 Cf. QUEIROZ. Rholden Botelho de. A Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. [manuscrito]. 
Ana Maria D´Ávila Lopes (orientadora). Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, 2004, 
p.57. 
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1.4.1. Ameaça “horizontal” a direitos fundamentais 

O reconhecimento de que não é somente o Estado que pode ameaçar os direitos 

fundamentais dos cidadãos, mas também outros cidadãos, nas relações entre si foi uma das 

principais mudanças de paradigma que, no âmbito do direito constitucional, foram responsáveis 

pelo reconhecimento de uma constitucionalização do direito e, sobretudo, de um rompimento nos 

limites de produção de efeitos dos direitos fundamentais somente à relação Estado-cidadãos.17 

Essa insuficiência do reconhecimento dos efeitos dos direitos fundamentais apenas na 

relação estado/particular pode ser bem sintetizada por Zippelius quando afirma que:  

 

A contraposição não-diferenciada entre ações estatais e ações puramente privadas [...] é 
uma implicação exagerada: em uma sociedade plural, formam-se, nos espaços deixados 
à autonomia privada, instituições da vida econômica, empresas dos meios de 
comunicação e outras “forças sociais”, que desempenham importantes funções na vida 
social e que alcançam posições de poder, por força das quais podem influir de forma 
prejudicial no sistema político.18 

 

Podemos concluir que da mesma forma que essas forças sociais podem prejudicar o 

sistema político, em razão de sua alta concentração de poder, o mesmo ocorre no âmbito jurídico. 

Oportuna é a citação do posicionamento de Silva sobre o tema: 

 

Corporações, ainda que privadas, alcançam uma posição de dominação, sobretudo por 
meio de concentração financeira, que lhes confere tal poder de decisão nas suas relações 
com os indivíduos que qualquer relação jurídica entre ambos, a despeito de se fundar 
aparentemente na autonomia da vontade, é, na verdade, uma relação de dominação, que 
ameaça, tanto quanto a atividade estatal, os direitos fundamentais dos particulares.19 

 

Esse paralelo entre grandes corporações nos é de grande serventia, uma vez que 

constitui um primeiro passo para o reconhecimento da superação da tradicional visão de que 

somente o Estado poderia ameaçar os direitos fundamentais. No decorrer de todo o trabalho, 

quando se menciona, vinculação de particulares a direitos fundamentais, quer-se com isso, incluir 

                                                 
17 Cf. SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 52. 
18 ZIPPELLIUS, Reinhold. Teoria geral do estado. Trad. de Karin Praefke-Aires Coutinho. 3ª Ed, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997, p. 52. 
19 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 53. 
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todos os particulares em todas as suas relações entre si, e não se quer, portanto, fazer referência 

somente às relações dos indivíduos com as grandes corporações. 

 

1.4.2. Relações privadas, interindividuais e entre particulares 

Neste trabalho, para se referir às relações que não sejam entre Estado e cidadão, ou 

seja, que não sejam as relações que muitas vezes são encaradas como as únicas em que os direitos 

fundamentais têm aplicabilidade, usaremos o termo “relações entre particulares”.20 

Há outras expressões que costumam ser utilizadas pela doutrina para se referir ao que 

se chama de “relações entre particulares”, como, por exemplo, “relações privadas”21 ou “relações 

interindividuais”. 

A não aceitação por parte da doutrina dessas expressões se dá pelo motivo de que a 

segunda expressão, “relações interindividuais”, peca por excluir qualquer ente coletivo, 

especialmente as pessoas jurídicas, de seu conceito. Já a expressão “relações privadas” peca por 

excluir, por exemplo, as relações trabalhistas, as quais, a despeito de serem normalmente relações 

entre pessoas privadas, não podem ser classificadas como “relações privadas”.22 

 

1.4.3. Eficácia, efeitos e aplicabilidade 

Neste trabalho, percebemos a importância de fazer a distinção entre eficácia das 

normas de direitos fundamentais, seus efeitos e sua aplicabilidade. Essa é uma distinção que nem 

sempre é feita, mas, como alerta Silva23, “não distinguir os três conceitos pode ser a causa de 

alguns mal-entendidos que podem levar a conclusões equivocadas”. 

                                                 
20 O termo é preferido também por STEINMETZ, Wilson. Vinculação dos particulares a direitos fundamentais. 1 
ed. São Paulo: Malheiros. 2004, por SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito; os direitos 
fundamentais nas relações entre particulares. 1 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, por ANDRADE, José Carlos 
Vieira de. Os direitos, liberdades e garantias no âmbito das relações entre particulares. in: SARLET, Ingo 
Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2003 e por PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Apontamentos sobre a aplicação das normas de direito fundamental 
nas relações jurídicas entre particulares. In: BARROSO, Luís Roberto (org.). A nova interpretação 
constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
21 Cf., sobretudo, Daniel Sarmento, Direitos fundamentais e relações privadas, 2006, e Rholden Botelho de 
Queiroz, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, 2004. 
22 Cf. STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p. 41. 
23 Cf. SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 54. 
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Tradicionalmente, a doutrina costuma dizer que “eficácia e aplicabilidade [...] 

constituem fenômenos conexos, aspectos talvez do mesmo fenômeno”24 e que se “a norma não 

dispõe de todos os requisitos para sua aplicação aos casos concretos, falta-lhe eficácia, não dispõe 

de aplicabilidade”.25 Steinmetz26 sustenta que se aplicabilidade é simplesmente a qualidade do 

que é aplicável e eficácia a propriedade que habilita a norma jurídica a produzir seus efeitos 

jurídicos, ambos os termos são sinônimos. Assim, a rigor, a aplicabilidade é um dos significados 

possíveis do vocábulo ‘eficácia’. 

Nossa ressalva é feita no sentido de que é preciso não perder de vista que, apesar da 

proximidade, não há uma relação de sinonímia entre ambos os conceitos. Isso porque, 

entendemos que ainda que não possa haver aplicabilidade de uma norma não dotada de eficácia 

jurídica, é perfeitamente possível que uma norma dotada de eficácia não tenha aplicabilidade. 

Caso essa distinção não seja levada em conta alguns problemas podem ocorrer, como, 

por exemplo, a confusão que surge da interpretação do art. 5º, § 1º, da Constituição,27 quando se 

deduz do fato de as normas de direito constitucionais serem dotadas de eficácia plena e, portanto, 

terem aplicação imediata a todas as relações jurídicas, incluindo aquelas que não se enquadram 

na tradicional relação Estado-cidadão. 

Silva, com maestria, põe termo ao problema afirmando que: 

 

[...] a simples prescrição constitucional de que as normas definidoras de direitos 

fundamentais terão ‘aplicação imediata’ não diz absolutamente nada sobre quais relações 

jurídicas sofrerão seus efeitos, ou seja, não traz indícios sobre o tipo de relação que 

deverá ser disciplinada pelos direitos fundamentais. Prescrever que os direitos 

fundamentais têm ‘aplicação imediata’ não significa que essa aplicabilidade deverá 

ocorrer em todos os tipos de relação ou que todos os tipos de relação jurídica sofrerão 

algum efeito das normas de direito fundamentais. Somente se pressupõe que direitos 

fundamentais devem produzir efeitos – diretos – em todas as relações jurídicas possíveis 

                                                 
24 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 60. 
25 Ibidem, p. 61. 
26 STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p. 45. 
27 Na integra, preceitua a Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º,§1º, “As normas definidoras de direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 
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é que se poderá interpretar o § 1º do art. 5º como aplicável - de imediato – às relações 

entre particulares.28 

 

1.4.4. Renúncia a direitos fundamentais 

A figura da renúncia a direitos é conhecida desde o direito romano. Sua recepção no 

âmbito do direito público sempre foi, contudo, problemática.  No âmbito dos direitos 

fundamentais, por sua vez, a possibilidade de renúncia costuma ser rejeitada de pronto.29  

A doutrina tradicional, quando menciona as principais características dos direitos 

fundamentais, costuma-se falar em inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade.30 

Essas características são tidas como prima facie. Porém, não podemos imaginar que o problema 

se esgote por aí. Casos difíceis e limítrofes não podem ser explicados de maneira tão simples e 

genérica.31 

Para o objeto deste estudo monográfico, importa analisar mais de perto a noção de 

irrenunciabilidade. Partimos do pressuposto, doutrinariamente consolidado,32 que é certo que o 

não-exercício de um direito fundamental, ainda que por longo período, não implica dizer que a 

ele se tenha renunciado. Mesmo se um direito fundamental nunca é exercido, daí não se pode 

deduzir que houve renúncia.  

Parece ser possível encontrar alguns casos em que a irrenunciabilidade dos direitos 

fundamentais – e também a sua inalienabilidade e imprescritibilidade – são colocadas em xeque. 

Exemplifiquemos: 

1) Aquele que, após a prolação de uma sentença de primeiro grau em um processo, 

aceita não recorrer à instância superior diante de uma proposta em dinheiro da parte contrária, 

negocia seu direito fundamental ao duplo grau de jurisdição.33 

                                                 
28 SILVA,V. Op. cit., (2008), p.58. 
29 Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, 
p.179. 
30 Ibidem, p. 181.  
31 Cf. SILVA, V. Op. cit., (2008), p.61. 
32 Cf. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. vol VI, 2 ed. Coimbra: Coimbra, 1993. p. 98. 
33 Segundo SILVA, José Afonso da. curso de direito constitucional positivo. 25ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, 
p. 181, a inalienabilidade dos direitos fundamentais implica a impossibilidade de negociá-los. 
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2) Aquele que, diante das câmeras de TV, exibe sua cédula na cabine de votação, 

renuncia ao sigilo do voto. 

3) Quando um homem entra para um seminário na igreja católica, com o intuito de se 

tornar padre, ou uma mulher, com o intuito de se tornar freira, renunciam eles a seu direito de 

constituir família. 

4) Aquele que é aprovado em concurso público e aceita o cargo de juiz, renuncia a 

seu direito fundamental do art. 5º, XIII, referente ao livre exercício de qualquer trabalho, pois 

somente poderá exercer uma atividade de magistério (art. 95, parágrafo único, I). 

5) Todo aquele que celebra um contrato, renuncia a uma parcela de sua liberdade. 

 Os exemplos são suficientes para ilustrar a falta de força explicativa de classificações 

como a mencionada acima, especialmente quando tais classificações pretendem ter aplicação 

absoluta a todos os direitos fundamentais, sem nenhuma exceção. Mas esses exemplos servem 

para mostrar que, atrelado ao conceito de renúncia, muitas vezes estão atos de naturezas bastante 

diversas e de efeitos também muito diversos. 

Visto a importância do conceito de renúncia para o estudo do nosso tema, no próximo 

tópico faremos um esclarecimento terminológico acerca do mesmo. 

 

I. Conceito de renúncia 

Quando se fala em renúncia, para muitos, isso parece significar a abdicação a um 

direito de forma definitiva e irreversível. Jorge Miranda34, por exemplo, costuma partir do 

pressuposto de que somente nos casos de direitos patrimoniais, especialmente aqueles de direito 

privado, a renúncia é possível, porque somente nesses casos a abdicação se revestiria desses 

efeitos (definitividade e irreversibilidade). No caso dos direitos fundamentais, como isso não 

ocorre, não haveria renúncia. 

Basta, contudo, recorrer aos exemplos de renúncia no direito privado para perceber 

que, em linhas gerais, seus efeitos são muito semelhantes ao que aqui se quer referir como 

renúncia a direitos fundamentais. Para que fique claro o que queremos dizer, usaremos como 

                                                 
34 MIRANDA, J. Op. cit., (1993), p. 112. 
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exemplo o direito de propriedade que, além de um direito fundamental, é um direito também 

regulado pelo direito privado. 

Quando o Código Civil, em seu art. 1.275, prevê que é possível renunciar ao direito 

de propriedade, não parece haver dúvidas de que não faz referência a uma renúncia definitiva e 

irreversível ao direito de propriedade em seu aspecto objetivo, isto é, o Código não está prevendo 

a possibilidade de que alguém, por declaração de vontade, renuncie á possibilidade de nunca mais 

exercer esse direito, ou seja, de nunca mais adquirir propriedade alguma. 

Quando aqui se faz menção a renúncia a direitos fundamentais ou qualquer tipo de 

transação que os envolva, não se quer sustentar que seja possível abdicar ao direito em si e a toda 

e qualquer possibilidade futura de exercitá-lo, mas tão-somente à possibilidade de renunciar, em 

uma dada relação, a um determinado direito ou, negociá-lo em uma determinada situação.35 

 

1.5. Distinção entre regras e princípios 

Mesmo não sendo este trabalho sobre a distinção entre princípios e regras, esta 

servirá como base teórica para a análise dos efeitos dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares. 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, o debate sobre os princípios jurídicos 

ganha cada vez mais espaço. No início, a discussão era meramente classificatória e o que mais se 

fazia eram tipologias de princípios à luz do novo texto constitucional.36 Conquanto a 

configuração dessas tipologias variasse de acordo com o enfoque de cada autor elas tinham, no 

entanto, um elemento característico; elas pretendiam distinguir os princípios segundo sua 

importância, sua especialidade ou sua matéria.37 Havia quase sempre os princípios gerais e os 

princípios especiais, dentre outras contraposições. 

Sob a denominação de pós-positivismo, a teoria constitucional vivencia uma nova 

era, caracterizada pelo reconhecimento da natureza normativa dos princípios. Assim, sob a égide 

do Estado Democrático de Direito, os princípios constitucionais deixaram de ser vistos como 

meros programas ou conselhos ao legislador, ou declarações políticas de direito para assumir o 
                                                 
35 Nesse sentido, SILVA, V. Op. cit., (2008), p.64. 
36 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 30. 
37 SILVA, J. Op. cit., (2005), p. 285-286. 
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status de norma, com força vinculante. Na verdade, a norma jurídica seria o gênero do qual são 

espécies os princípios jurídicos e as regras jurídicas, porquanto ambos veiculam um dever-ser.38 

Cumpre, agora, diferenciar as duas categorias. Paradigmáticos nesta tarefa são os 

estudos de Ronald Dworkin. 39 Segundo o professor americano, existe uma diferença lógica entre 

princípios e regras jurídicas. Embora, a partir de ambos se possam fundamentar decisões que 

determinem obrigações jurídicas, nos princípios há uma dimensão de peso a ser considerada, a 

qual é inexistente nas regras. Com efeito, as regras seguem a lógica do tudo ou nada, que dizer, 

ou os pressupostos fáticos previstos em uma regra estão presentes e ela se aplica, ou estão 

ausentes e ela não se aplica. 

Já os princípios, prosseguindo Dworkin, são modelos que devem ser observados 

porque são uma exigência da justiça, da eqüidade ou de alguma outra dimensão da moralidade. 

Um princípio não estabelece as circunstâncias fáticas que autorizam a sua aplicação, apenas 

aponta uma razão para se decidir em determinado sentido, sem especificar a decisão a ser tomada 

no caso específico, diferentemente da regra, que prevê uma conseqüência jurídica automática 

para o caso de ocorrer, no plano dos fatos, a hipótese nela prevista. 

Examinando a questão, Alexy40 afirma que impera a confusão e a polêmica no trato 

da distinção entre princípios e regras. Aponta a insuficiência dos critérios normalmente 

utilizados, tais como: o da generalidade, da determinabilidade dos casos de aplicação, da forma 

de sua gêneses, do conteúdo valorativo, da referência à idéia de direito, da importância para o 

ordenamento etc.. 

Segundo Alexy, entre regras e princípios não existe uma diferença de grau, mas 

qualitativa. Para ele, “[...] o ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que os 

princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das 

possibilidades jurídicas e reais existentes”.41 Princípios seriam, portanto, mandados de 

otimização, cujo cumprimento pode se dar em diferentes graus, a depender das possibilidades 

                                                 
38 Nesse sentido, ALEXY, R. Op. cit., (2008), p. 83. “Tanto as regras como os princípios são normas porque ambos 
dizem o que deve ser. Ambos podem ser formulados com a ajuda das expressões deônticas básicas do mandato, a 
permissão e a proibição. Os princípios, igualmente às regras, são razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que 
razões de um tipo muito diferente”. 
39DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 77-
78. 
40 ALEXY, R. Op. Cit., (2008), p. 82-84. 
41 Ibidem, p. 84. 
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fáticas e jurídicas. Sobre os mandados de otimização trataremos em tópico específico neste 

capítulo.  

Já as regras “são normas que ou são cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então 

deve ser feito exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Por tanto, as regras contém 

determinações no âmbito fático e juridicamente possível”.42 

Bastante sintética e elucidativa do que foi até aqui exposto, é a lição Canotilho: 

 

Em primeiro lugar, os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, 
compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionalismos fáticos e 
jurídicos; as regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõe, 
permitem ou proíbem) que é ou não cumprida (nos termos de Dwokin: applicable in all-
or-nothing fashion); a convivência de regras é antinômica; os princípios coexistem, as 
regras antinômicas excluem-se. [...] em caso de conflito entre princípios, estes podem ser 
objecto de ponderação, harmonização, pois eles contêm apenas “exigências” ou 
“standards” que, em “primeira linha” [prima faci], devem ser realizados; as regras 
contêm “fixações normativas” definitivas, sendo insustentável a validade simultânea de 
regras contraditórias.43 

 

O que interessa neste passo do trabalho é, portanto, fixar o que se quer dizer quando 

se fizer mensão ao conceito de princípios e o que se quer dizer quando se fizer mensão ao 

conceito de regra ao longo da monografia. Mais do que isso extrapolaria os limites impostos ao 

tema estudado. 

 

1.5.1. Teorias sobre a distinção entre princípios e regras 

É comum que se classifiquem as teorias sobre a distinção entre princípios e regras em 

três grandes categorias: (a) teorias que propõem uma distinção forte; (b) teorias que propõe uma 

distinção débil; (c) teorias que rejeitam a possibilidade de distinção.44  

Segundo a teoria da distinção forte, princípios e regras são normas que têm estruturas 

lógicas diversas. Nesse sentido, não seria correto falar em mera distinção gradual – de 

generalidade ou abstração – entre ambos os tipos de normas. 

                                                 
42 Ibidem, p. 87. 
43 CANOTILLO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 1087-
1088.  
44 Essa categorização é proposta por Robert Alexy, cf. Op. Cit. 
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As teorias que propõem uma diferenciação débil entre regras e princípios partem do 

pressuposto de que a diferença entre ambos não é assim tão marcada como propõe a teoria acima 

mencionada. Entre princípios e regras haveria, portanto, somente uma diferença de grau.45 

Já as teorias que rejeitam a possibilidade de distinção entre princípios e regras 

sustentam que todas as qualidades lógico-deônticas presentes nos princípios estão presentes 

também nas regras. Por isso, ou são princípios e regras absolutamente idênticos, ou o grau de 

semelhança é tão grande que uma diferenciação definitiva se torna impossível.46 

No próximo tópico procuraremos explicar os elementos presentes na distinção entre 

princípios e regras que são fundamentais para a compreensão da base teórica da aplicação dos 

direitos fundamentais nas relações privadas, especialmente a diferença entre os mandamentos 

expressos por princípios e regras e a diferença na forma de aplicação dessas duas espécies de 

normas. 

 

1.5.2. Mandamentos de otimização 

A principal contribuição de Alexy à teoria forte sobre a distinção entre princípios e 

regras foi o desenvolvimento do conceito de mandamentos de otimização. Segundo Alexy, 

princípios são normas que exigem que algo seja realizado na maior medida possível diante das 

possibilidades fáticas e jurídicas existentes. 47 Definidos dessa forma, os princípios se distinguem 

das regras de forma clara, pois estas, se válidas, devem sempre ser realizadas por completo. O 

grau de realização dos princípios, ao contrário, poderá sempre variar, especialmente diante da 

existência de outros princípios que imponham a realização de outro direito ou dever que colida 

com aquele exigido pelo primeiro.48 

Essa distinção entre os conteúdos do dever-ser das regras e dos princípios implica 

também uma importante diferença na forma de aplicá-los. Alexy usa as figuras do “conflito entre 

regras” e da “colisão entre princípios” para deixar isso claro. 

                                                 
45 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos. 2 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 33. 
46 Ibidem, p. 34. 
47 ALEXY, R. Op. cit., (2008), p. 75. 
48 Ibidem, p. 76. 
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I. Conflito entre regras 

Nos casos de conflitos entre regras, vale o conhecido raciocínio “tudo ou nada”.49 Se 

duas regras entram em conflito, isso pode ser resolvido por meio da definição de uma espécie de 

“cláusula de exceção” em uma das duas regras. Mas isso nem sempre é possível, pois pode 

ocorrer que duas regras prevejam duas conseqüências jurídicas inconciliáveis para o mesmo 

suporte fático. Nesses casos, não há alternativa que não a verificação da invalidade de uma 

delas.50 

Segundo Alexy, isso ocorre porque, nos casos de conflito entre regras, estamos diante 

de uma questão que se refere exclusivamente a um problema de validade e que, e isso é o mais 

importante, validade não é graduável, pois ou uma norma é válida, ou não.51 Assim, duas regras 

que prevêem conseqüências jurídicas diversas para o mesmo suporte fático não podem pertencer 

ao mesmo sistema jurídico. Uma delas é, pelo menos para esse sistema, inválida. 

Podemos ilustrar o que se acaba de ser sustentado, com dois exemplos de Silva:52  

Se há uma regra que proíbe que os alunos de uma determinada escola deixem suas salas 
de aula antes que o sinal soe e, no conjunto de regras da mesma escola, há uma outra que 
impõe que esses mesmos alunos saiam de suas salas se tocar o alarme de incêndio, temos 
aqui um conflito parcial, pois a conseqüência jurídica da segunda – sair da sala mesmo 
que não toque o sinal, desde que toque o alarme – não é compatível com a proibição 
total de se sair da sala antes do sinal, como exige a primeira regra. O critério para a 
solução de tal conflito é fornecido pela conhecida máxima Lex specialis derogat legi 
generali e, por conseguinte, a segunda regra será encarada como uma exceção à 
primeira. 

Em um segundo exemplo, há uma regra que proíbe e outra que permite o fumo nas salas 
de aula. Aqui, não há a possibilidade da instituição de uma cláusula de exceção, como no 
exemplo anterior, porque as conseqüências jurídicas são totalmente excludente entre si. 
Para a solução desse conflito só podem ser consideradas uma das outras duas máximas 
para solução de antinomias: Lex posterior derogat legi priori ou Lex superior derogat 
legi inferirir. O resultado será, inevitavelmente, a declaração de invalidade de uma das 
regras. 

 

As colisões de princípios seguem um raciocínio diverso, já que, ao contrário do que 

acontece no caso das regras, as colisões de princípios não se resolvem estritamente no plano da 

validade. 

                                                 
49 Sobre críticas a esse raciocínio, ÁVILA, Huberto. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à 
aplicação dos princípios jurídicos. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 35. 
50 ALEXY. R, Op. cit., (2008), p. 77. 
51 Ibidem, p. 78. 
52SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 33.  
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II. Colisão entre princípios 

Quando se procura a solução de uma colisão entre princípios não exige a declaração 

de invalidade de nenhum deles e também não é possível que se fale que um princípio institui uma 

exceção a outro. Como ressalta Alexy, nos casos de colisão entre princípios, o que se exige é a 

definição de relações condicionadas de precedência. 53 Essa diferença decorre da estrutura dos 

princípios, que são mandamentos de otimização. Com maestria nos ensina Ávila:  

 

Como mandamentos de otimização, eles [os princípios] exigem que algo seja realizado 
na maior medida possível, mas sempre de acordo com as possibilidades fáticas e 
jurídicas do caso concreto. “Condições jurídicas”, expressam a possibilidade de colisão 
com outros princípios, o que poderá limitar, no caso concreto, a realização de um ou 
mais princípios de forma parcial ou total. E, mesmo havendo colisão, ao contrário do que 
ocorre com os conflitos entre regras, nenhum dos princípios será declarado inválido. 
Necessário será, ao contrário, um sopesamento entre os princípios colidentes para que se 
decida qual deles terá preferência, que valerá, enquanto precedência condicionada, 
apenas para aquele caso concreto. Assim, não se pode dizer que houve a instituição de 
uma cláusula de exceção, porque quando isso acontece, no caso das regras, a exceção é 
sempre a mesma e vale para todos os casos de aplicação daquelas regras.54  

 

No caso das colisões entre princípios, portanto, não há como se falar em um princípio 

que sempre tenha precedência em relação a outro. Se isso ocorrer, não estaremos diante de um 

princípio – pelo menos não na acepção usada por Alexy. 

Para finalizar o presente tópico, onde se apontou o reconhecimento da normatividade 

dos princípios e se procedeu à diferenciação destes das regras jurídicas, é preciso identificar em 

qual categoria se encontram as normas que veiculam direitos fundamentais. O tema não é dos 

mais simples, podendo dar ensejo à elaboração de uma monografia inteira a seu respeito, o que, 

não obstante, não nos impede de tomar uma posição acerca da matéria, ainda que sem descermos 

a maiores profundidades. 

Guerra Filho55, por exemplo, é peremptório em afirmar que os direitos fundamentais 

são princípios. De outro lado, pondera Alexy que as normas de direito fundamental podem, 

inclusive, ter um caráter duplo: 

                                                 
53 Alexy. R, Op. Cit., (2008), p. 79. 
54 ÁVILA, H. Op. cit., (2002), p 35. 
55 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Celso 
Basto, 1999. p. 45. 
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Não basta conceber as normas de direito fundamental só como regras ou só como 
princípios. Um modelo adequado a respeito se obtém quando as disposições 
jusfundamentais têm caráter tanto de regras como de princípios. Ambos podem reunir-se 
em uma norma de direito fundamental com caráter duplo.56 

 

De nossa parte, embora reconheçamos que os direitos fundamentais apresentam-se 

preponderantemente sob a forma de princípios, na medida em que veicula determinações que 

podem ser cumpridas em maior ou menor escala, não há nenhum empecilho, ou melhor, não 

descaracteriza a sua natureza o fato de se revestirem sob a forma de regras.  

Tomemos por exemplo57 o art. 150, III, b da CF/88 – regra da anterioridade tributária. 

O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de considerá-lo um direito 

fundamental fora do catálogo do art. 5º58 e, no entanto, trata-se de autêntica regra jurídica, pois 

sua aplicabilidade é de “tudo ou nada”, ou ela é cumprida ou não é cumprida, isto é, ou é 

obedecida e a lei que institui ou aumenta o tributo só gera efeitos a partir do exercício 

subseqüente, ou é desobedecida e a referida lei gera efeitos no mesmo exercício da sua 

publicação. A norma não pode ser cumprida em maio ou menor grau, dependendo das 

circunstâncias de fato ou jurídicas. Assim, esta norma, que constantemente é chamada de 

princípio, na verdade é regra, sendo mais apropriada chamá-la de “regra da anterioridade 

tributária”.59 

 

 

 

 

 

                                                 
56 ALEXY, R. Op. cit., (2008), p. 81. 
57 No mesmo sentido QUEIROZ, R. Op. cit., (2004), p. 35. 
58 ADIN 939, REL. MIN. SYDNEY SANCHES. DJ 18.03.94. p. 5.165. 
59 SARMENTO, D. Op. cit., (2006), p. 151-152. 
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2 TEORIAS SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 

ENTRE PARTICULARES 

No capítulo anterior, tentamos demonstrar que a extensão dos direitos fundamentais 

às relações privadas é indispensável no contexto de uma sociedade desigual, na qual a violação a 

direitos fundamentais pode provir não apenas do Estado, mas também de entes privados, 

presentes em esferas como o mercado, a família, a sociedade civil e a empresa. Firmada esta 

premissa, é preciso avançar, para verificar a forma como se dá esta incidência.  

Como afirma Sarmento,60 não seria correto simplesmente transplantar o particular 

para a posição de sujeito passivo do direito fundamental, equiparando o seu regime jurídico ao 

dos Poderes Públicos, pois o indivíduo, diversamente do Estado, é titular de direitos 

fundamentais, e está investido pela própria Constituição em um poder de autodeterminação dos 

seus interesses privados. E foi exatamente por isso que se criou toda a celeuma em torno da 

chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais.  

Vale destacar, ainda, que praticamente toda a discussão que vem sendo travada sobre 

a incidência dos direitos fundamentais na esfera privada se restringe aos direitos individuais, 

ditos de 1ª geração. A questão concernente à possibilidade de vinculação dos particulares aos 

direitos sociais não-trabalhistas, aos direitos políticos e aos direitos transindividuais, não 

despertou, com raras exceções, a merecida atenção da doutrina e jurisprudência nacional ou 

alienígena, é o que afirma Sarmento.61 

De qualquer forma, neste capítulo trataremos dos pressupostos do reconhecimento da 

eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares com a exposição das teorias que 

a negam, respondendo, desta forma, afirmativamente à primeira indagação proposta no início, 

consistente em saber se os direitos fundamentais também se aplicam às relações entre 

particulares. 

Abordaremos também neste capítulo a questão do como se dá a eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações privadas por meio da exposição das diversas teorias sobre a incidência 

dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, contudo nos limitaremos a fazer apenas 

                                                 
60 SARMENTO, D. Op. cit., (2006), p. 185. 
61 Ibidem, p. 187.  
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a exposição desses modelos, pois nosso objetivo neste momento ainda não será o de firmar nossa 

posição sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais na ordem jurídica nacional. 

 

2.1. Negação da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas 

Um dos mais importantes focos de resistência à idéia da aplicação dos direitos 

fundamentais nas relações privadas é, sem dúvida, a jurisprudência da Suprema Corte norte-

americana. Fiel à arraigada tradição liberal daquele país, sustenta o entendimento de que os 

direitos fundamentais são oponíveis apenas ao Estado.  

Uma das prováveis razões desse posicionamento é a própria literalidade do texto da 

Constituição dos Estados Unidos, a qual, à exceção apenas da 13ª Emenda – que proibiu a 

escravidão - menciona somente o Estado como destinatário dos direitos fundamentais.62 

Sarmento aponta outro argumento, ligado ao pacto federativo, para explicar a 

tendência da Corte. É que, nos Estados Unidos, ressalvadas as questões ligadas ao comércio 

interestadual ou internacional, a competência para legislar sobre o Direito Privado é dos Estados. 

Assim, para preservar a autonomia deles, as cortes federais não devem intervir nas relações 

privadas a pretexto de aplicar as normas constitucionais.63  

Assim, só admite a Suprema Corte norte-americana a invocação dos direitos e 

garantias fundamentais quando se está diante de uma ação estatal – state acion. Portanto, à 

primeira vista, um particular não deve obediência à cláusula constitucional do “equal 

protection”, podendo, por exemplo, praticar discriminações raciais no âmbito de sua vida 

privada.64 

É válido ressaltar que, não obstante o destaque da jurisprudência da Suprema Corte 

norte-americana, a resistência à aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas não se 

concentra apenas nos Estados Unidos da América. Na própria Alemanha, onde inicialmente 

brotou a Drittwirkung (eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas), algumas vozes 

se levantaram contra a tese da eficácia entre particulares dos direitos e garantias. Dentre elas a de 

                                                 
62 Cf. SARMENTO, D. Op. cit., (2006), p. 189.  
63 Ibidem, p. 190. 
64 QUEIROZ, R.Op. cit., (2004), p. 58. 
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maior projeção foi a de E. Forsthoff.65 Entretanto, esta corrente doutrinária não restou vitoriosa 

em terras germânicas, ante a encampação da eficácia dos direitos fundamentais nas relações 

privadas em vários julgados da Corte Constitucional a partir dos anos de 1950. 

Severas críticas ao reconhecimento da eficácia dos direitos fundamentais nas relações 

privadas têm partido também de alguns setores da doutrina civil. Atribui-se a sua resistência, em 

boa parte, ao receio da perda de autonomia de sua disciplina, ante uma invasão dos preceitos 

constitucionais. Apontam, sobretudo, o risco de comprometimento da autonomia privada, 

princípio que deve prevalecer no âmbito das relações entre particulares.66 

Em suma, as críticas dos que negam a vinculação das entidades privadas aos direitos 

fundamentais giram em torno de três pontos principais: perda da autonomia do Direito Privado, 

comprometimento da autonomia privada e insegurança jurídica, em razão da substituição da 

precisão das leis pela fluidez dos princípios constitucionais na solução das questões de Direito 

Privado.  

 

2.2. Teoria da eficácia indireta ou mediata 

2.2.1. Núcleo da teoria 

O núcleo essencial da teoria da eficácia mediata ou indireta dos direitos fundamentais 

nas relações entre particulares67 (Mittelbare Drittwirkung) consiste na aceitação da influência dos 

direitos fundamentais nas relações entre particulares através da mediação do Estado, rejeitando 

uma aplicação direta daqueles nestes. No dizer de Sarmento: “trata-se de construção 

intermediária entre a que simplesmente nega a vinculação dos particulares aos direitos 

fundamentais, e aquela que sustenta a incidência direta destes direitos na esfera privada”.68  

A teoria da eficácia indireta foi desenvolvida originariamente na doutrina alemã por 

Günter Dürig, em obra publicada em 1856, e tornou-se a concepção dominante no direito 

germânico, sendo hoje adotada pela maioria dos juristas daquele país e pela sua Corte 

                                                 
65 Ibidem, p.62. 
66 Quanto à tensão autonomia privada e direitos fundamentais analisaremos em tópico específico, item 3.2. 
67 Utilizamos a mesma nomenclatura de Daniel Sarmento, SARMENTO, D. Op. cit. Virgílio Afonso da Silva prefere 
utilizar o termo “efeitos indiretos dos direitos fundamentais nas relações entre particulares” e Wilson Steinmetz o 
termo “Teoria da eficácia mediata”. 
68 SARMENTO, D. Op.cit. (2006), p. 197. 
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Constitucional. A teoria recebeu um decisivo impulso ao ser adotada pelo Tribunal 

Constitucional alemão no emblemático Caso Lüth (1958): 

 

Esse sistema de valores [direitos fundamentais na Grundgesetz – lei Fundamental de 
1949], que tem seu centro o livre desenvolvimento da personalidade humana e sua 
dignidade no interior da comunidade social, deve reger como decisão constitucional 
básica em todos os âmbitos do direito; dele recebem diretrizes e impulso a legislação, a 
administração e a jurisdição. Dessa forma, influi evidentemente também sobre o direito 
civil; nenhuma disposição jurídico-civil deve estar em contradição com ele e todas elas 
devem interpretar-se conforme ao seu espírito. O conteúdo dos direitos fundamentais 
como normas objetivas se desenvolve no direito privado por meio das disposições que 
diretamente regem esse âmbito jurídico.69 

 

 Segundo Dürig,70 a proteção constitucional da autonomia privada pressupõe a 

possibilidade de os indivíduos renunciarem a direitos fundamentais no âmbito das relações 

privadas, o que seria inadmissível nas relações travadas com o Poder Público. Por isso, certos 

atos, contrários aos direitos fundamentais, que seriam inválidos quando praticados pelo Estado, 

podem ser lícitos no âmbito do Direito Privado. E, por outro lado, certas práticas podem ser 

vedadas pelo Direito Privado, embora se relacionem ao exercício de um direito fundamental.  

Sem embargo, Dürig admite que a influência do Direito Constitucional sobre o Civil 

deve ser indireta, para tanto há 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 pelos conceitos jurídicos indeterminados (boa-fé, bons 

costumes, ordem pública etc.), os quais denominou como “pontos de irrupção” destes valores no 

Direito Privado, e que devem ser interpretados e aplicados pelos juízes sempre em conformidade 

com a ordem de valores subjacente aos direitos fundamentais.  

Bastante elucidativa é a síntese de Andrade acerca do pensamento de Dürig sobre a 

influência dos preceitos constitucionais nas relações entre particulares. Convém transcrevê-la: 

 

A força jurídica dos preceitos constitucionais em relação aos particulares (terceiros) não 
se afirmaria de modo imediato, mas apenas mediatamente, através, (sic) dos princípios e 
normas próprios do Direito Privado. Quando muito, os preceitos constitucionais 

                                                 
69 BVerfGE7, 198. 
70 DÜRIG, Günter. Grundrechte und zivilrechtsprechung, apud SARMENTO, D. Op.cit., (2006), p 198. 
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serviriam como princípios interpretação das cláusulas gerais e conceitos indeterminados 
susceptíveis de concretização, clarificando-os (Wertverdeutlinchung), acentuando ou 
desacentuando determinados elementos do seu conteúdo (Wertakzentuierung, 
Wertverschärfung), ou, em casos extremos, colmatando as lacunas 
(Wertschultzlückenschliessung), mas sempre dentro do espírito do Direito Privado.71 

 

A teoria da eficácia indireta ou mediata, embora formulada e defendida sob distintos 

aspectos, manteve um núcleo duro e estável de sentido que pode ser resumido da seguinte 

forma:72  

(i) as normas de direitos fundamentais produzem efeitos (eficácia) nas relações entre 

particulares por meio das normas e dos parâmetros dogmáticos, interpretativos e aplicativos, 

próprios do direito privado (direito civil, direito do trabalho, direito comercial), isto é, no caso 

concreto, a interpretação-aplicação de normas de direitos fundamentais não se processa ex 

constitutione, mas é operada e modulada mediatamente pelas normas e pelos parâmetros 

dogmáticos hermenêutico-aplicativos do direito privado;  

(ii) a eficácia de direitos fundamentais nas relações entre particulares está 

condicionada à mediação concretizadora do legislador de direito privado, em primeiro plano, e do 

juiz e dos tribunais, em segundo plano;  

(iii) ao legislador cabe o desenvolvimento “concretizante” dos direitos fundamentais 

por meio da criação de regulamentações normativas específicas que delimitem o conteúdo, as 

condições de exercício e o alcance desses direitos nas relações entre particulares;  

(iv) ao juiz e aos tribunais, ante o caso concreto e na ausência de desenvolvimento 

legislativo específico, compete dar eficácia às normas de direitos fundamentais por meio da 

interpretação e aplicação dos textos de normas imperativas de direito privado (interpretação 

conforme aos direitos fundamentais), sobretudo daqueles textos que contém cláusulas gerais 

(ordem pública, bons costumes, boa-fé, moral, abuso de direito, finalidade social do direito), isto 

é, devem fazer uso das cláusulas gerais, interpretando-as e aplicando-as em conformidade com os 

valores objetivos da comunidade que servem de fundamento às normas de direitos fundamentais 

                                                 
71 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos, liberdades e garantias no âmbito das relações entre 
particulares. in: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 276. 
72 A exposição, aqui, tem como suporte textos de autores que se filiam à teoria da eficácia mediata reunidos na obra 
de STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p.136-138. 
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ou com os valores que defluem dessas normas. As cláusulas gerais – por terem a função de 

oportunizar e legitimar a introdução judicial de juízos valorativos, jurídicos (intra-sistêmico) e 

metajurídicos (metasistêmicos), limitativos do princípio da autonomia privada e do exercício de 

direitos ou interesses subjetivos legais – serviriam como cláusulas de abertura para a “influência” 

ou “irradiação” dos direitos fundamentais no direito privado.  

Sarmento73 afirma que os argumentos levantados pelos adeptos da eficácia indireta 

dos direitos fundamentais nas relações privadas são atenuantes daqueles defendidos pelos que 

negam qualquer tipo de incidência destes direitos sobre os particulares. A diferença essencial 

consiste no reconhecimento, pelos primeiros, de que os direitos fundamentais exprimem uma 

ordem de valores que se irradia por todos os campos do ordenamento, inclusive sobre o Direito 

Privado, cujas normas têm de ser interpretadas ao seu lume. 

Desta forma, para conciliar direitos fundamentais e direito privado sem que haja um 

domínio de um pelo outro, a solução proposta é a influência dos direitos fundamentais nas 

relações privadas por intermédio do material normativo do próprio direito privado. Essa é a base 

da teoria da eficácia indireta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Portanto, 

podemos concluir que a teoria da eficácia indireta ou mediata apresenta-se correta sob os 

seguintes aspectos: 

a. Considera e preserva a autonomia privada como princípio fundamental do direito 

privado e como princípio que deflui do direito geral de liberdade; 

b. Assegura a identidade, autonomia e função do direito privado como um todo, 

sobretudo do direito civil; 

c. Responde melhor ao postulado da certeza jurídica, porque as normas de direito 

privado apresentam um grau maior de especificidade e de detalhamento do que o das normas de 

direitos fundamentais; 

d. Evita a “panconstitucionalização” do ordenamento jurídico, fenômeno que não 

seria bom para o direito privado nem para o direito constitucional, porque implicaria a 

trivialização da Constituição e dos direitos fundamentais, converteria, em grande escala, casos 

                                                 
73 SARMENTO, D. Op.cit., (2006), p. 200. 
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jurídico-privados em casos jurídico-constitucionais e, por conseqüência, sobrecarregaria a 

jurisdição constitucional. 

Essa conciliação entre direitos fundamentais e direito privado, por meio da produção 

indireta de efeitos dos primeiros no segundo, pressupõe a ligação de uma concepção de direitos 

fundamentais como um sistema de valores com a existência de portas de entrada desses valores 

no próprio direito privado, que seriam as cláusulas gerais. Esses dois pontos serão analisados nos 

tópicos a seguir. 

  

2.2.2. Direitos fundamentais como sistema de valores 

 Um grande avanço na teoria geral dos direitos fundamentais no pós-guerra foi, 

sem dúvida, a consolidação definitiva da idéia segundo a qual as declarações de direitos 

fundamentais não são meras “declarações de princípios”, mas contêm verdadeiras normas 

jurídicas que, pelo menos no que tange às liberdades públicas74, conferem direitos subjetivos aos 

indivíduos.75 

 Mas outra mudança de paradigma no âmbito dos direitos fundamentais, também 

ocorrida na segunda metade do século XX, teve importância ainda mais decisiva no 

desenvolvimento de novas dimensões para os direitos fundamentais:76 a superação da concepção 

de direitos fundamentais somente como direitos exigíveis em face do Estado, seja a uma 

abstenção (liberdades públicas), seja a uma prestação (sobretudo os direitos sociais). Direitos 

fundamentais, nesse novo paradigma, desempenhariam uma função adicional: eles expressariam 

um sistema de valores, válido para todo ordenamento jurídico. 

 Esse sistema de valores não pode ser confundido, contudo, com a superada idéia 

de “mera declaração de princípios”, mencionada acima. Conforme afirma Silva:  

 

                                                 
74 Cf. SILVA, V. Op. cit. (2008), p. 76-77. Com essa ressalva quer simplesmente observar que a concepção segundo 
a qual os direitos fundamentais a prestações positivas do Estado, especialmente os direitos fundamentais sociais, 
conferem direitos subjetivos a seus titulares ainda não goza da mesma aceitação que os direitos subjetivos têm no 
âmbito das liberdades públicas. 
75 Cf. 1.3 acima. 
76 SARLET, I. Op. Cit., (2007), p. 157-158. 
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A concepção de ‘declaração de princípios’, muito difundida, especialmente na República 
de Weimar, quase sempre foi entendida como simples ‘declaração de intenções’ do 
poder constituinte em relação à atividade legislativa, uma declaração sem valor 
normativo e, por isso, não vinculante. Um sistema de valores pretende ser muito mais do 
que isso, pois é o ponto de partida, vinculante, para uma constitucionalização do direito e 
uma ampliação da própria força normativa da constituição.77 

 

 Assim é que, com base nesse sistema de valores, muitas vezes chamado de “ordem 

de valores”,78 muitas das liberdades públicas passam a ser encaradas não somente como direitos a 

uma abstenção estatal, mas também a uma prestação positiva.  

Para ilustrar em um exemplo emblemático dado por Sarlet,79 é possível, a partir da 

liberdade de informação, que sempre foi entendida como uma liberdade pública, um direito a não 

ser obstado pela atividade estatal no exercício da plena informação – o que, como reflexo implica 

a exigência de outra abstenção estatal: a vedação de censura – desenvolver outra dimensão desse 

direito: o direito a uma ação estatal, por exemplo, no sentido de garantir, via ação estatal, a 

pluralidade de fontes de informação e de coibir o monopólio nos meios de comunicação. 

Essa nova dimensão, ausente na idéia original de liberdade pública, é fundamentada 

na concepção de direitos fundamentais como sistema de valores válidos para toda a atividade 

estatal e para todo o ordenamento jurídico.80 A justificativa seria porque o direito à informação, 

além de ser um direito individual, é um valor garantido constitucionalmente, portanto ao Estado 

não cabe apenas se abster de impedir o seu pleno exercício por parte dos indivíduos, mas também 

agir para que tal valor seja realizado na maior medida possível, dentro das condições fáticas e 

jurídicas existentes.81 

É a partir dessa concepção de direitos fundamentais como sistema de valores que se 

irradiam por todo o direito que Dürig e o Tribunal Constitucional alemão construíram suas teorias 

dos efeitos indiretos dos direitos fundamentais no direito privado. 

 

                                                 
77 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 78. 
78 SARLET, I. Op. Cit., (2007), p. 271. 
79 Cf. Ibidem, p. 272. 
80 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 78. 
81 Essa é uma idéia por trás do conceito de “mandamento de otimização”. Cf. 1.5.2, acima. 
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2.2.3. Direitos fundamentais e cláusulas gerais 

O principal elo entre os direitos fundamentais como sistema de valores e o direito 

privado, segundo a teoria da eficácia indireta dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares, são as chamadas cláusulas gerais.  

Essas são cláusulas que requerem um preenchimento valorativo na atribuição de 

sentido, pois são, para usar uma expressão difundida na doutrina jurídica brasileira, conceitos 

abertos82, cujo conteúdo será definido por uma valoração do aplicador do direito.  

Temos que ressaltar que essa valoração deve ser fundamentada no sistema de valores 

consagrados pela constituição. Conforme nos ensina Silva: “(...) essa valoração não pode ser, 

contudo, ao contrário do que muitos ainda pensam, uma valoração baseada em valores morais 

extras ou supra legais. Essa valoração deve ser baseada, e aqui se revela o elo de ligação no 

sistema de valores consagrados pela constituição.”83 

Exemplos de cláusulas gerais, no caso brasileiro, seriam alguns dispositivos do 

Código Civil, como o art. 187, que dispõe que “comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo excede manifestamente ao limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-

fé ou pelos bons costumes”; o art. 122, que dispõe como lícitas as condições que não sejam 

“contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes”; o art. 1.638, III, que dispõe que perderá 

por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: “(...) praticar atos contrários à moral e aos 

bons costumes”; o art. 113, que dispõe que “os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé (...)”, entre outros.84 

Também podemos encontrar dispositivos permeados por cláusulas gerais ma 

Consolidação das Leis do Trabalho, como o art. 425, segundo o qual “os empregadores de 

menores de 18 (dezoito) anos são obrigados a velar pela observância, nos seus estabelecimentos 

ou empresas, dos bons costumes e da decência pública (...)” e o art. 483, a, segundo o qual “o 

empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando (...) 

forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrário aos bons costumes, 

ou alheio ao contrato”. 

                                                 
82 Termo utilizado por José Afonso da Silva, Jorge Miranda e J.J. Canotilho.  
83 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 79. 
84 Cf., por exemplo, arts. 128, 164, 167, §2º, e 242 do Código Civil brasileiro. 
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Por fim, podemos concluir que é por meio dessas cláusulas que os direitos 

fundamentais se “infiltram” no direito privado e por aí produzem seus efeitos. Reconstruindo o 

problema dessa forma, e não por uma aplicação direta dos direitos fundamentais às relações 

privadas, Dürig pretendia, acima de tudo, manter a independência do direito privado, protegendo-

o contra uma espécie de “dominação” por parte de dispositivos constitucionais aplicados de 

forma direta e não por intermédio das normas do próprio direito privado, especialmente das 

cláusulas gerais. 

 

2.2.4. Mediação estatal 

Como já escrito, a teoria da eficácia indireta ou mediata postula que as normas de 

direitos fundamentais nas relações entre os particulares produzem efeitos por meio da intervenção 

dos poderes públicos (Legislativo e Judiciário). O que isso significa é o que passaremos a expor 

na seqüência.  

 

I - Mediação legislativa 

 Para a teoria da eficácia mediata, a eficácia de direitos fundamentais entre 

particulares é, em primeiro plano, uma tarefa de legislação, conforme os dizeres de Konrad 

Hesse: 

 

[...] ao legislador de direito privado corresponde constitucionalmente a tarefa de 
transformar o conteúdo dos direitos fundamentais, de modo diferenciado e concreto, em 
direito imediatamente vinculante para os participantes em uma relação jurídico-privada. 
A ele compete fundamentalmente cuidar das múltiplas modificações às quais obriga a 
influência dos direitos fundamentais sobre o direito privado.  Mais precisamente, cabe ao 
legislador delimitar, ponderar e harmonizar a eficácia de direitos fundamentais e bens 
constitucionalmente protegidos nas relações entre os particulares na medida em que os 
direitos fundamentais também hão de ser protegidos no direito privado, o que se pode 
fazer particularmente mediante preceitos imperativos, o legislador, de conformidade com 
a especial constelação, deve considerar as posições jurídico-fundamentais 
correspondentes a ambas as partes, e, se colidem, ordená-las recíproca e 
proporcionalmente. 85 

 

                                                 
85 HESSE, K. Op. cit., (1995), p. 64. 
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As normas de direitos fundamentais são veiculadas por enunciados de linguagem, via 

de regra, ambígua e vaga. Por isso nem sempre é tarefa fácil definir, por meio de recursos 

interpretativos, os supostos de aplicação e o alcance das normas de direitos fundamentais. 

Nas relações entre particulares, diferentemente das relações entre indivíduo e Estado, 

há um conflito entre titulares de direitos fundamentais e é preciso preservar o princípio da 

autonomia privada. Em razão dessas variáveis, a eficácia imediata seria uma ameaça ao princípio 

da segurança jurídica.86  

Daí por que é necessária e oportuna a intervenção legislativa. A tarefa do legislador é 

circunstanciada e clara, estabelece os supostos fáticos de incidência e as respectivas 

conseqüências jurídicas de forma que haja uma acomodação dos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares.  

Assim, é mais bem atendido o princípio da segurança jurídica, exigência 

incontornável de um Estado de Direito, bem como o princípio democrático, que legitima, 

constitucionalmente, a intervenção legislativa e a ampla liberdade de configuração do 

legislador.87 

 

II - Mediação judicial 

A projeção das normas de direitos fundamentais nas relações entre particulares deve 

ser protagonizada, em primeiro plano, pelo legislador. Contudo, isso não significa a exclusão da 

possibilidade de mediação judicial. 

Os juízes e os tribunais operam a eficácia de normas de direitos fundamentais nas 

relações entre particulares de duas formas:88 

(i)              Interpretando e aplicando os textos de normas de direitos privado – 

especialmente as normas imperativas – em conformidade com as normas de direitos 

fundamentais [interpretação conforme aos direitos fundamentais]; 
                                                 
86 Cf. STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p.144. 
87 “[...] uma regulação legal materialmente diferenciadora, que concretize os pressupostos e os efeitos da influência 
dos direitos fundamentais, inclusive quando utiliza tais conceitos [conceitos indeterminados e cláusulas gerais], 
conduz a uma maior determinação da regulação normativa, a maior claridade, certeza e previsibilidade jurídica do 
que um recurso imediato aos direitos fundamentais” (HESSE, K. Op. cit., (1995), p. 65.) 
88 Cf. STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p.145. 
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(ii)  “Preenchendo” as cláusulas gerais, e também os conceitos jurídicos 

indeterminados ou abertos89 de direito privado com o conteúdo valorativo dos direitos 

fundamentais como princípios objetivos. 

Em relação à primeira forma, é pacífico o entendimento doutrinário de que faz parte 

da função jurisdicional, em razão do princípio da supremacia da Constituição, interpretar todo e 

qualquer texto de norma infraconstitucional em conformidade com a Constituição.90  

Tratando-se da mediação judicial na teoria da eficácia indireta devemos voltar nossa 

atenção para a segunda forma. Segundo essa forma, o juiz e os tribunais, no caso concreto, 

caracterizando-se a hipótese de conflito ou lesão de direitos fundamentais e não havendo 

regulamentações específicas do legislador, devem operar a “penetração” ou “irrupção” (Günter 

Dürig) de valores dos direitos fundamentais nas normas de direito privado por meio da 

densificação ou concretização “axiojusfundamental”91 das cláusulas gerais expressas em 

disposições de normas imperativas do direito privado. 

Em suma, podemos dizer que se decide o caso concreto recorrendo a cláusulas gerais, 

conforme for o caso, preenchidas pelos direitos fundamentais como valores constitucionais ou 

como princípios objetivos92 de todo o ordenamento jurídico. 

Essa construção dogmática no plano doutrinário é de Dürig e, no plano 

jurisprudencial, do Tribunal Constitucional alemão, no emblemático Caso Lüth, o qual será 

melhor exposto no tópico a seguir. 

 

2.2.5. Prática jurisprudencial da teoria da eficácia indireta 

Pretendemos aqui analisar, a título apenas exemplificativo, o caso que, na 

jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, é considerado, unanimemente, como o 

paradigma da aplicação dessa teoria: o caso Lüth.93 

                                                 
89 HESSE, K. Op. cit., (1995), p. 65. 
90 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 376-77.   
91 Esse termo foi criado por Wilson Steinmetz para denominar a forma de como se dá o preenchimento com valores 
dos direitos fundamentais nas normas de direito privado. 
92 Cf. 1.3 acima. 
93 BVerfGE 7, 198. 
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Em 1950, Erich Lüth, presidente de uma associação de imprensa em Hamburgo, na 

Alemanha, em uma conferência na presença de diversos produtores e distribuidores de filmes 

para cinema, defendeu um boicote ao filme Unsterbliche Geliebte (Amantes imortais), do diretor 

Veit Harlan, que na época do regime nazista, havia dirigido filmes anti-semitas e de cunho 

propagandístico para o regime em vigor. Diante disso, o produtor do filme ajuizou ação, 

considerada procedente pelas instâncias inferiores, contra Lüth, com o intuito de exigir 

indenização e proibi-lo de continuar defendendo tal boicote, com base no parágrafo 826 do 

Código Civil alemão, segundo o qual “aquele que, de forma contrária aos bons costumes, causa 

prejuízo a outrem, fica obrigado a indenizá-lo”. Em face do resultado, Lüth recorreu ao Tribunal 

Constitucional, que anulou as decisões inferiores, sustentando que elas feriam a livre 

manifestação do pensamento de Lüth. Mas a decisão não se fundou em uma aplicabilidade direta 

do direito à manifestação do pensamento ao caso concreto, mas em uma exigência de 

interpretação do próprio parágrafo 826 do Código Civil alemão, especialmente do conceito de 

bons costumes, pois, segundo o Tribunal, “toda [disposição de direito privado] deve ser 

interpretada sob a luz dos direitos fundamentais”.94 

A cláusula do § 826 do Código Civil alemão deve funcionar, segundo a decisão do 

Tribunal, como uma das “portas de entrada” dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares, seja para anular decisões que não tenham levado os direitos fundamentais em 

consideração, seja para anular relações jurídicas entre particulares que ofendam a idéia de bons 

costumes, reinterpretada à luz dos direitos fundamentais. 

Eis alguns trechos do julgado: 

 

A finalidade primária dos direitos fundamentais é a de salvaguardar as liberdades do 
indivíduo contra interferências das autoridades públicas. Eles são direitos defensivos do 
indivíduo contra o Estado. Isto decorre do desenvolvimento histórico do conceito de 
direitos fundamentais e também dos progressos históricos que levaram à inclusão de 
direitos fundamentais nas constituições de vários países [...] 

É igualmente verdadeiro, no entanto, que a Lei Fundamental não é um documento 
axiologicamente neutro (seguem-se citações de várias decisões). Sua seção de direitos 
fundamentais estabelece uma ordem objetiva de valores, e esta ordem reforça o poder 
efetivo destes direitos fundamentais. Este sistema de valores, que se centra na dignidade 
da pessoa humana, em livre desenvolvimento na comunidade social, deve ser 
considerado como uma decisão constitucional fundamental, que afeta a todas as esferas 

                                                 
94 BVerfGE 7, 198 (205). 
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do Direito (Público e Privado). Ele serve de critério para medir e avaliar todas as ações 
nas áreas da Legislação, Administração Pública e Jurisdição. Assim, é evidente que os 
direitos fundamentais também influenciam o desenvolvimento do Direito Privado. Cada 
preceito do Direito Privado deve ser compatível com este sistema de valores e deve ser 
interpretado à luz de seu espírito. 

O conteúdo legal dos direitos fundamentais como normas objetivas é desenvolvido do 
Direito Privado por meio dos dispositivos legais diretamente aplicáveis sobre esta área 
do Direito. Estatutos recém-promulgados devem se conformar com o sistema de valores 
dos direitos fundamentais. O conteúdo das normas em vigor também deve ser 
harmonizado com esta ordem de valores. Este sistema infunde um conteúdo 
constitucional específico ao Direito Privado, orientando a sua interpretação. Uma disputa 
entre particulares sobre direitos de deveres decorrentes de normas de Direito Privado – 
normas influenciadas pelos direitos fundamentais – permanece substantiva e 
procedimentalmente uma disputa jurídico-civil. Aplica-se e interpreta-se Direito Civil, 
mas a interpretação deve estar de conformidade com a Constituição. 

A influência da escala de valores dos direitos fundamentais afeta particularmente aqueles 
dispositivos do Direito Civil que contêm regras cogentes, de ordem pública – no sentido 
amplo do termo-, quer dizer, regras que, por razões do bem estar geral, também são 
vigentes nas relações privadas e são retiradas da esfera de disponibilidade do particular. 
Devido à sua finalidade, estes dispositivos são intimamente relacionados ao Direito 
Público. Conseqüentemente, são substancialmente expostos à influencia do Direito 
Constitucional. Para trazer esta influência à tona, as Cortes devem invocar as cláusulas 
gerais, que, como o art. 826 do Código Civil, fazem referencia a Standards fora do 
Direito Privado. “Bons costumes” é um desses Standards. Para se determinar o que é 
requerido por normas como essas, deve-se considerar primeiramente o conjunto dos 
conceitos de valores que uma nação desenvolveu até certo ponto em sua história 
intelectual e cultural e positivou na sua Constituição. Este é o motivo pelo qual as 
cláusulas gerais têm sido corretamente chamadas de pontos onde os direitos 
fundamentais penetram do domínio do Direito Civil. A Constituição exige que o juiz 
determine se os direitos fundamentais influenciaram as regras substantivas do Direito 
Civil na maneira descrita. (Se esta influencia está presente) ele deve então, ao interpretar 
e aplicar estes preceitos, levar em conta tais modificações no Direito Privado. Isto 
decorre do art. I (3) da Lei Fundamental (que determina que o Legislador, o Judiciário e 
o Executivo façam cumprir os direitos fundamentais como “normas diretamente 
aplicáveis”). Se ele não aplica estes Standards e ignora a influencia do Direito 
Constitucional nas regras de Direito Civil, viola o Direito Constitucional objetivo ao 
desconhecer o conteúdo do direito fundamental (na qualidade de norma objetiva); como 
agente público, ele também viola o direito fundamental, cuja observância pelas Cortes o 
cidadão pode reclamar com base na Constituição. Afora os remédios disponíveis no 
Direito Civil, os cidadãos podem levar uma tal decisão à Corte Constitucional por meio 
de uma reclamação constitucional.95 

 

Como se percebe, a Corte Constitucional alemã reconhece o elenco dos direitos 

fundamentais como um sistema de valores que influencia todos os ramos do Direito, inspirando e 

vinculando materialmente também o legislador privado, cujas prescrições, por sua vez, devem ser 

interpretadas pelo Judiciário à luz destes valores.  

                                                 
95 BVerfGE 7, 198.  
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Como restou assentado no “caso Lüth”, não por isso a questão deixa de ser de ordem 

privada: interpretam-se e aplicam-se normas de Direito Civil, ainda que sob a influência dos 

princípios constitucionais.96 Também nesta decisão a Corte firmou o entendimento de que os 

direitos fundamentais penetrariam nos domínios do Direito Civil por meio das cláusulas gerais 

como “bons costumes”, “ordem pública” etc. 

 

2.2.6. Crítica à teoria da eficácia indireta ou mediata. 

 A teoria da eficácia indireta é o modelo mais aceito em praticamente todos os 

países em que o problema da aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações entre 

particulares é estudado de forma sistemática.97 

 Na Alemanha, não somente a doutrina é quase unânime em aceitar esse modelo,98 

como também a jurisprudência do Tribunal Constitucional nela se baseia. Também na Áustria, 

esta doutrina é hegemônica, conforme noticia Abrantes.99 Na França, informa Sarmento100 que, 

em razão da tradição legalista deste país, inspirada na filosofia de Roussou, a influência dos 

direitos fundamentais no direito privado se dá, sobretudo, através do controle preventivo de 

constitucionalidade das leis, exercido pelo Conselho Constitucional, o qual evita a edição de leis 

contrárias aos valores consagrados nos direitos fundamentais e, em alguns casos, estabelece qual 

deve ser a interpretação constitucionalmente adequada de certas leis privadas. 

 Também em outros países em que o tema é discutido, o modelo de efeitos 

indiretos tem grande aceitação. Isso não significa, contudo, que a teoria, especialmente onde seus 

principais pressupostos, a idéia de constituição e de direitos fundamentais como uma ordem 

                                                 
96 Tal entendimento causou certa perplexidade a Bilbao Ubillos: é que, comenta o autor, segundo a legislação alemã, 
o recurso constitucional só é cabível diante da violação concreta de um direito fundamental. Estranha o jurista que o 
Tribunal admita o recurso, afirmando, inclusive, que a decisão da instância a quo vulnera o direito fundamental do 
demandante consagrado no art. 5.1 da Constituição e, sem embargo, dê a entender que o senhor Lüth não exerceu um 
direito fundamental. (BILBAO UBILLOS, J. Op. cit. (1997), p.319.) 
97 Cf. SILVA, V. Op. cit. (2008), p. 81. 
98 As principais exceções, como se viu e ainda se verá, são Uwe Diederichsen, Jüngen Schwabe e, de certa forma, 
Robert Alexy. 
99 Cf. ABRANTES, José João Nunes. A vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais. Lisboa, 
Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa. 1990, p. 47. 
100 Cf. SARMENTO, D. Op.cit., (2006), p. 243. 
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objetiva de valores,101 não seja objeto de duras críticas por parte da doutrina, em especial, as de 

Silva. A essas críticas são dedicados os próximos tópicos. 

 

I - Direitos fundamentais e sistemas de valores 

Como visto acima, o modelo e efeitos indiretos dos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares baseia-se, em sua configuração mais difundida, na idéia de que os 

direitos fundamentais não são apenas garantias dos indivíduos contra o Estado, mas constituem 

também um sistema ou uma ordem objetiva de valores, que, como tal, se “infiltram” no direito 

privado especialmente por meio das cláusulas gerais. Diante disso, a crítica mais contundente a 

teoria dos efeitos indiretos é feita por Silva, aonde ele ataca a base da teoria, ou seja, rejeita a 

idéia de ordem de valores. 

Sua crítica principal vê na idéia de ordem de valores uma tirania dos direitos 

fundamentais, que passariam a determinar toda a legislação e todas as relações jurídicas, das mais 

importantes às mais insignificantes.102 

Hesse define bem a idéia, ao sustentar que, a despeito do fato de o direito 

constitucional e os direitos fundamentais terem, em um ordenamento jurídico baseado na 

unidade, um significado decisivo para o direito privado, “isso não significa que a constituição 

tenha se tornado atualmente o fundamento de todo o direito e, por conseqüência, também da 

ordem jurídica privada. (...) Ainda que o direito privado não mais represente um sistema fechado 

e isolável dos demais ramos do direito, ele continua sendo, contudo, um ramo autônomo”.103 

 

II - Insuficiência das cláusulas gerais 

Outra forte crítica a teoria da eficácia indireta dos direitos fundamentais nas relações 

entre particulares baseia-se na possibilidade de proteção ineficaz dos direitos fundamentais nessas 

relações se seus efeitos puderem a elas chegar apenas por meio das chamadas cláusulas gerais. 

                                                 
101 Cf. 2.2.2 acima. 
102 Cf. SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 84. 
103 HESSE, K. Op. cit., (1995), p. 39 
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Silva afirma que “é difícil imaginar que tais cláusulas sejam sempre suficientes para servir de 

‘porta de entrada’ para os direitos fundamentais nas relações interprivados”.104  

Afirma o citado autor que o mais provável é que, para um grande número de 

situações em que seria desejável que os efeitos dos direitos fundamentais se fizessem presentes, 

não haverá uma dessas cláusulas para dar vazão a esses efeitos.105 

 

III - Autonomia do direito privado 

No caso da teoria da eficácia indireta ou mediata, a crítica baseada na autonomia do 

direito privado refere-se mais a um problema jurisdicional do que a um problema teórico, ao 

contrário do que ocorre quando se critica a teoria de aplicabilidade direta. Isso porque a 

autonomia do direito privado é, no caso da teoria da eficácia indireta, ameaçada não por uma 

dominação de um ramo do direito por outro, mas por uma dominação da jurisdição ordinária por 

parte do tribunal constitucional ou de uma corte suprema similar.106 

A crítica se explica pela necessidade de interpretação do material normativo do 

direito privado com base nos preceitos constitucionais e, em alguns casos, até mesmo de uma 

infiltração desses nas relações privadas por meio das chamadas “portas de entrada”, que seriam as 

cláusulas gerais já mencionadas anteriormente.  

Essa necessidade teria, segundo os críticos, o condão de transformar todo e qualquer 

caso de direito privado em um caso de direito constitucional. Com isso, o tribunal constitucional, 

cuja competência deveria se limitar aos casos “verdadeiramente constitucionais” acabaria se 

transformado em uma superinstância revisora de toda a jurisdição ordinária.107 

 

2.3. Teoria da eficácia direta ou imediata 

Quando se fala em teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações 

entre particulares, quer-se dizer que, da mesma forma como são aplicados nas relações entre o 

                                                 
104 Cf. SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 85. 
105 Ibidem, p. 85. 
106 Cf. sobre essa crítica, STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p.153-155. 
107 Ibidem, p. 155. 
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Estado e os cidadãos, não é necessária nenhuma ação intermediária para que sejam também 

aplicáveis nas relações entre particulares. 

A teoria da eficácia imediata (unmittelbare Drittwirkung) – também denominada 

teoria da eficácia direta (direkte Drittwirkung) – foi defendida inicialmente na Alemanha por 

Hans Carl Nipperdey, a partir do início da década de 50.108  

Segundo Nipperdey, embora alguns direitos fundamentais previstos na Constituição 

alemã vinculem apenas o Estado, outros, pela sua natureza, podem ser invocados diretamente nas 

relações privadas, independentemente de qualquer mediação por parte do legislador, revestindo-

se de oponibilidade erga omnes.  

Nipperdey justifica sua afirmação com base na constatação de que os perigos que 

espreitam os direitos fundamentais no mundo contemporâneo não provêm apenas do Estado, mas 

também dos poderes sociais e de terceiros em geral. A opção constitucional pelo Estado Social 

importaria no reconhecimento desta realidade, tendo como conseqüência a extensão dos direitos 

fundamentais às relações entre particulares.109 

Nipperdey também parte da noção de Constituição como ordem objetiva de valores, 

que deve fundamentar toda a ordem jurídica, inclusive a privada, porém não concorda que a 

influência dos direitos fundamentais no Direito privado se dê por meio de pontos de infiltração 

como as cláusulas gerais.110 Em verdade, alguns direitos fundamentais (não todos) devem ser 

diretamente aplicados nas relações privadas, valendo como direitos subjetivos contra entidades 

privadas detentoras de poder social mesmo entre os cidadãos ‘comuns’ estes direitos poderiam 

ser aplicados diretamente, servindo de base para a invalidação de negócios jurídicos.111 

Com efeito, segundo Nipperdey, alguns direitos fundamentais só vinculam os poderes 

públicos, como o direito de asilo, a liberdade de reunião, a inviolabilidade de domicílio.112 

Porém, existem outros direitos fundamentais que garantem ao indivíduo uma esfera de liberdade 

                                                 
108 Cf. SARMENTO, D. Op.cit. (2006), p. 204. 
109 Ibidem, p. 205. 
110 Cf. PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Apontamentos sobre a aplicação das normas de direito fundamental nas 
relações jurídicas entre particulares. In: BARROSO, Luís Roberto (org.). A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 160. 
111 ANDRADE, J. Op. cit. (1998), p. 278. 
112 BILBAO UBILLOS, Op. cit. (1997), p. 271. 
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constitucionalmente protegida contra entes privados, fluindo destes direitos fundamentais 

verdadeiros direitos privados subjetivos do indivíduo.113 

A doutrina de Nipperdey foi retomada e desenvolvida na doutrina germânica por 

Walter Leisner, em tese de cátedra referente ao tema, na qual advogou a idéia de que, pela 

unidade da ordem jurídica, não seria admissível conceber o Direito Privado como um gueto, à 

margem da Constituição e dos direitos fundamentais.114  

Reinhold Zippelius também defende a eficácia direta dos direitos fundamentais, ao 

afirmar que quando tais direitos não forem suficientemente protegidos pelo legislador na esfera 

privada, as normas constitucionais que os consagram produzirão “efeito direto de obrigatoriedade 

nas relações entre cidadãos”.115 

Diferentemente da teoria da eficácia indireta ou mediata, a teoria da eficácia direta 

não logrou ampla aceitação da doutrina e jurisprudência de sua pátria de origem, tendo, não 

obstante, conquistado adesão da comunidade jurídica de outros países, dentre os quais se 

destacam: Portugal, Espanha, Itália, Argentina e Brasil.116  

Um pequeno exemplo pode esclarecer bem a tese da aplicabilidade direta.117 Quando 

se fala em liberdade de reunião (CF, art. 5º, XVI) como mera liberdade pública, entende-se com 

isso que o Estado não deve restringir a liberdade de reunião dos cidadãos. Mas poderia alguém ou 

um grupo de pessoas perturbarem uma manifestação pacífica de forma tal que essa manifestação 

não tenha como ser exercida de forma plena? Se a liberdade de reunião for encarada meramente 

como direito de defesa conta a ação ilegítima do Estado e se, ao mesmo tempo, não houver 

nenhum dispositivo legal que vede a perturbação de reuniões pacíficas por meio de entes 

privados, o caso seria difícil de ser solucionado sem um recurso direto ao direito fundamental 

garantido pelo art. 5º, XVI da Constituição. 

A teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares 

sustenta que o tratamento dado ao problema deveria ser o mesmo que seria dado caso o 

                                                 
113 Ibidem, p. 272 
114 Cf. SARLET, op. cit., (2007), p. 117. 
115 ZIPPELLIUS, Reinhold. Teoria Geral do Estado. Trad. De Karin Praefke-Aires Coutinho. 3ª Ed, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 440. 
116 Cf. QUEIROZ. R. Op. cit. (2004), p. 98. 
117  Sobre esse exemplo, cf. SILVA, V. Op. cit. (2008), p. 86-87. 
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perturbador fosse o Estado. Isso porque o direito de reunião deve ser considerado como um 

direito de defesa não somente contra o Estado, mas também contra pessoas privadas. 

 

2.3.1. Nipperdey e os efeitos absolutos dos direitos fundamentais 

Nipperdey foi o autor que pioneiramente, e com maior ênfase, defendeu a 

aplicabilidade direta dos direitos fundamentais às relações entre particulares. Segundo ele, os 

direitos fundamentais têm efeitos absolutos e nesse sentido, não carecem de mediação legislativa 

para serem aplicados a essas relações. Mas, mais do que isso, esse efeito absoluto dos direitos 

fundamentais faz com que sejam também desnecessárias “artimanhas interpretativas” para aplicá-

los em relações que não incluam o Estado como ator.118 

Silva119 ressalva que quando Nipperdey fala em efeitos absolutos, não faz ele menção 

a uma eventual concepção dos direitos fundamentais como direitos absolutos. Com a expressão 

“direitos absolutos”, pode-se querer fazer menção a duas idéias distintas.120 

a. Os direitos fundamentais seriam absolutos porque teriam conteúdo invariável no 

tempo. 

b. Os direitos fundamentais seriam absolutos porque não poderiam sofrer limitações.  

Essa tese ignora a impossibilidade de resolver colisões entre direitos fundamentais 

sem recorrer à limitação de alguns deles nos casos concretos. É impossível resolver o problema 

da aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares sem recorrer ao 

sopesamento entre direitos fundamentais.121 Abordaremos adiante esse assunto. 

O que Nipperdey, em suma, quer dizer com efeito absoluto nada mais é do que o que 

aqui se tem chamado de teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais às relações privadas. 

Ao sustentar essa aplicabilidade direta, Nipperdey tem que romper com a tese 

majoritária, vista acima, que difundiu o chamado efeito irradiador dos direitos fundamentais. 

Segundo essa concepção, que é a base da teoria da eficácia indireta, já analisada, os direitos 

                                                 
118 NIPPERDEY, Hans Carl. Grundrechte und privatrecht. p, 15 apud, SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 87. 
119 Cf. SILVA, V. Op. cit., (2008), p.88. 
120 Ibidem, p. 88. 
121 Ibidem, p. 89. 
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fundamentais irradiam seus efeitos por meio de mediação legislativa e por meio da conformação 

da interpretação das chamadas cláusulas gerais do direitos infraconstitucional, especialmente do 

direito civil. 

 

I - A desnecessidade de mediação legislativa 

A grande diferença entre a teoria da eficácia direta e a teoria da eficácia indireta, vista 

anteriormente, consiste na desnecessidade de mediação legislativa para que os direitos 

fundamentais produzam efeitos nas relações entre particulares. 

Essa é uma diferença fundamental, já que, mesmo sem o material normativo de 

direito privado, os direitos fundamentais conferem, diretamente, direitos subjetivos aos 

particulares em suas relações entre si.  

Essa diferença fica ainda mais clara com a tese que sustenta a desnecessidade de 

artimanhas interpretativas para que os direitos fundamentais produzam efeitos nas relações 

privadas. 

 

II - A desnecessidade de artimanhas interpretativas 

Nipperdey salienta, ademais, que os valores consagrados pela constituição, ao 

contrário do que sustenta Dürig e a jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, não 

necessitam de nenhuma “porta de entrada” – as chamadas cláusulas gerais – para se irradiar no 

direito civil.122 

Nas palavras do próprio Nipperdey: 

 

Na verdade, ordenamento jurídico é uma unidade; todo o direito somente é válido com 
base na Constituição e dentro dos limites por ela impostos. Também o direito civil, 
sobretudo o código civil, somente é válido desde que não contrarie a Constituição. Para a 
validade dos direitos fundamentais como normas objetivas aplicáveis ao direito privado 
não é necessária nenhuma ‘mediação’, nenhum ‘ponto de rompimento’, que seriam, na 
opinião de Dürig, as cláusulas gerais. O efeito jurídico dos direitos fundamentais no 

                                                 
122 NIPPERDEY, H. Op. cit., (2008), p. 90. 
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direito privado é na verdade direto e normativo e modifica as normas de direito privado 
existentes.123 

  

 Isso significa que, para Nipperdey e para outros defensores da teoria da 

aplicabilidade direta, as normas constitucionais não são aplicáveis meramente por meio da 

interpretação das chamadas cláusulas gerais, ao contrário o que sustenta Dürig e seus seguidores, 

segundo os quais essas seriam o ponto de infiltração dos direitos fundamentais nas relações 

privadas.  

Para Nipperdey, as normas constitucionais não necessitam de pontos de infiltração. 

Elas são aplicáveis diretamente a todas as relações entre particulares, “o que significa, em termos 

concretos, que os indivíduos podem recorrer aos direitos fundamentais para fazê-los valer contra 

atos de outros indivíduos ou pessoas jurídicas”.124 

É preciso que façamos um esclarecimento, ressalva esta feita pelo próprio Nipperdey, 

que a teoria de aplicabilidade direta dos direitos fundamentais às relações entre particulares não 

implica que todo direito fundamental necessariamente seja aplicável a tais relações. A verificação 

dessa aplicabilidade deve ser individualizada e dependerá das características de cada norma de 

direito fundamental. Nesse sentido, o que a teoria propõe é mais restrito do que se costuma 

imaginar. Ela apenas sustenta que se o direito fundamental for aplicável às relações entre 

particulares, então essa aplicação será direta. Mas a teoria não exclui a possibilidade de que 

alguns direitos sejam aplicáveis somente nas relações cidadãos-Estado.125  

  

2.3.2. Aplicação pela jurisprudência internacional 

O caso que maior influência teve na teoria da eficácia direta foi a decisão sobre a 

igualdade de salários entre homens e mulheres, proferida em 1957 pelo Tribunal Federal do 

Trabalho, na Alemanha, cujo presidente era exatamente Nipperdey.126 A constituição alemã não 

contém nenhum dispositivo que regule a igualdade de salários entre homens e mulheres.127 Mas 

                                                 
123 Ibidem, p. 90. 
124 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 90. 
125 NIPPERDEY, H. Op. cit., (2008), p. 20. 
126 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 91. 
127 Ao contrário da Constituição brasileira, com seu art. 7º, XXX.. 
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em outros dispositivos, porém não específicos quanto igualdade de salários, determinam que os 

atos estatais, especialmente a legislação, não podem, sem fundamento, tratar homens e mulheres 

de forma desigual.128 Segundo essa interpretação, portanto, nada impediria que os indivíduos, no 

exercício de sua autonomia contratual, pudessem estabelecer tratamentos desiguais e a eles se 

submeter. 

Ainda na Alemanha, em marcante decisão de 1989, o Tribunal do Trabalho acolheu o 

pleito de um químico que, invocando a liberdade de consciência, recusou-se a participar de 

pesquisa, desenvolvida na instituição privada que o empregava, destinada à elaboração de um 

medicamento que, em situação de guerra nuclear, ajudaria os soldados a combater as náuseas.129 

Em Portugal, conforme noticia Bilbao Ubillos,130 um amplo setor da doutrina 

encampa a tese da eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações privadas, o que, segundo 

ele, atribui-se à declaração quase inequívoca da Constituição Portuguesa neste sentido, a qual em 

seu art. 18.1, estabelece que os preceitos constitucionais relativos aos direitos e garantias são 

diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas. 

Na Itália, a Corte Constitucional teve a oportunidade de se manifestar algumas vezes 

sobre a aplicabilidade direta dos direitos fundamentais nas relações privadas.131 na sentença nº 

122, de 09 de julho de 1970, a Corte, julgando um caso de seqüestro de uma publicação por 

sujeitos privados, reconheceu expressamente que alguns direitos de liberdade consagrados na 

Constituição são oponíveis erga omnes e sua garantia não se dá só em face do poder público, mas 

também frente a particulares. No caso, assentou o Tribunal que ninguém poderiam atentar contra 

a liberdade de expressão sem violar um bem que goza de rigorosa proteção constitucional. 

Na Espanha, a doutrina majoritária é adepta da teoria da eficácia direta dos direitos 

fundamentais nas relações privadas, segundo relata Bilbao Ubillos.132 

A Corte Suprema da Argentina acolheu a tese da eficácia direta dos direitos 

fundamentais nas relações privadas a partir da decisão do célebre “caso Kot”, de 1958, em que o 

                                                 
128 Cf. SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 92. 
129 Cf. SARMENTO, D. Op.cit., (2006), p. 246. 
130 Cf. BILBAO UBILLOS, Juan María. La eficácia de los derechos fundamentales frentea particulares: análisis 
de la jurisprudência del Tribunal Constitucional. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, 
p. 329. 
131 Cf. QUEIROZ. R. Op. cit., (2004), p. 74 
132 Cf. BILBAO UBILLOS, Op. cit., (1997), p. 349-360. 
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indivíduo assim chamado ingressou com recurso de amparo perante a Corte visando à 

desocupação de sua fábrica pelos operários grevistas que tinham invadido e nela permanecido por 

alguns meses.133 

 

2.3.3. Aplicação pelo Supremo Tribunal Federal 

O problema da vinculação dos particulares a direitos fundamentais não é um tema que 

ocupa de modo explícito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso não significa, 

contudo, que casos que envolvam essa questão nunca tenham sido decididos nesse Tribunal, mas, 

apenas que o STF nunca se dedicou a desenvolve uma tese sobre o problema ou aplicar alguma 

teoria a tais casos. A seguir analisaremos dois deles. 

No RE 158.215,134 o STF se deparou com um caso que envolvia o direito 

fundamental ao devido processo legal no âmbito das relações entre particulares. O caso era o 

seguinte: a Cooperativa Mista São Luiz, do Rio Grande do Sul, havia expulsado alguns de seus 

associados sem observar as regras estatutárias relativas a tal procedimento e, sobretudo, sem ter a 

eles garantido o direito à defesa, que é previsto estatutariamente. A cooperativa alegou que a 

expulsão sumária decorria de um desafio nesse sentido, feito pelos próprios associados expulsos, 

na imprensa local. Segue a ementa da referida decisão: 

 

Cooperativa – Exclusão de associado – Caráter punitivo – devido processo legal. Na 
hipótese de exclusão de associado decorrente da conduta contrária aos estatutos, impõe-
se a observância do devido processo legal, viabilizando o exercício amplo da defesa. 
Simples desafio do associado à assembléia geral, no que toca à exclusão, não é de molde 
a atrair adoção de processo sumário. Observância obrigatória do próprio estatuto da 
cooperativa. (RE 158.215-4, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 07.06.1996, p. 19.830) 

 

O que, à primeira vista, parece um caso corriqueiro de desrespeito a normas 

estatutárias de uma pessoa jurídica de direito privado e que, nesse sentido, poderia ter sido 

resolvido no âmbito do direito civil, foi encarado, pelos recorrentes no recurso extraordinário e 

também pelo Ministro relator, Marco Aurélio de Mello, como uma violação a um direito 

fundamental. 

                                                 
133 Cf. QUEIROZ. R. Op. cit. (2004), p. 76. 
134 RTJ 164/757 (758). 
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Segundo o ministro, “a garantia da ampla defesa está insculpida em preceito de 

ordem pública”,135 razão pela qual não pode ser desobedecia em nenhum âmbito. A aplicação 

direta do direito à ampla defesa no caso em questão conferiu um direito subjetivo aos associados 

expulsos da cooperativa a serem a ela reintegrados e serem julgados mais uma vez, respeitando-

se, então, esse direito fundamental.  

O caso, originariamente um simples caso de direito privado, visto que houvera um 

desrespeito a uma norma estatutária da cooperativa, que previa um determinado procedimento 

para a expulsão de associados, transforma-se, com as decisões de instâncias inferiores favoráveis 

à cooperativa, um caso envolvendo direitos fundamentais – daí a propositura do recurso 

extraordinário. 

Outro caso não muito diferente envolvendo direitos fundamentais e relações privadas 

no âmbito do STF foi o que tratava de aplicação do direito de igualdade nas relações de trabalho. 

A decisão do RE 161.243,136 relativa ao necessário respeito, mesmo nas relações entre 

particulares, do direito à igualdade. O caso diz respeito a um funcionário brasileiro da Air 

France, ao qual não haviam sido estendidos alguns benefícios, que o plano de carreira da 

empresa previa, porque esse plano diferenciava entre franceses e não-franceses. O STF decidiu, 

sem grandes preocupações com a fundamentação, que o princípio da igualdade deve ser 

respeitado em qualquer relação, sendo vedada, pro conseguinte, qualquer relativização. Eis a 

ementa do acórdão. 

 

CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 
TRABALHADOR BRASILEIRO EMPREGADO DEEMPRESA ESTRANGEIRA: 
ESTATUTOS DO PESSOAL DESTA: APLICABILIDADE AO TRABALHADOR 
ESTRANGEIRO E AO TRABALHADOR BRASILEIRO. CF, 1967, art. 153, §1º, CF, 
1988, art. 5º, caput. 

I- Ao recorrente, por não ser francês, não obstante trabalhar para empresa francesa, 
no Brasil, não foi aplicado o estatuto do Pessoal da Empresa, que concede vantagens aos 
empregados, cuja aplicabilidade seria restrita ao empregado da nacionalidade francesa. 
Ofensa ao princípio da igualdade: (CF, 1967, art. 153, §1º, CF, 1988, art. 5º, caput) 

II-     A discriminação que se baseia em atributo, qualidade, nota intrínseca ou extrínseca 
do individuo, 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. RE 161.243-DF, REL. MIN. Carlos Velloso, DJ 19.12.1997, P.57) 

                                                 
135 RTJ 164/757 (758). 
136 RTJ 172/604 (AgR). 
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Ao afirmar que a “discriminação que se baseia em atributo, qualidade nota intrínseca 

ou extrínseca do indivíduo, como o sexo, a raça, a nacionalidade, o credo religioso (...) é 

inconstitucional”,137 o Tribunal, com uma tendência generalizadora e absolutizante  pretende, de 

uma só vez, resolver todos os problemas relativos ao desrespeito ao princípio da igualdade nas 

relações entre particulares, sem levar em consideração, dessa forma, peculiaridades de cada caso 

concreto. A crítica, como se vê, não censura o teor da decisão, que ao nosso entendimento é 

acertado, mas sim a sua fundamentação. 

O debate acerca das teorias que versam sobre a vinculação dos particulares às 

relações privadas chegou a ser ventilado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tratava-se de 

habeas corpus impetrado por motorista de táxi cuja prisão civil foi decretada em razão dos juros 

estabelecidos, elevou-se exorbitantemente, demandando, para sua quitação, o consumo total dos 

recursos que o paciente tinha a expectativa de perceber ao longo de sua vida toda. A decisão foi 

assim emendada: 

 

HABEAS CORPUS. Prisão civil. Alienação fiduciária em garantia. Princípio 
constitucional da dignidade da pessoal humana. Direitos fundamentais de igualdade e 
liberdade. Cláusula geral dos bons costumes e regra de interpretação da lei segundo seus 
fins sociais. Decreto de prisão civil da devedora que deixou de pagar dívida bancária 
assumida com a compra de um automóvel-táxi, que se elevou, em menos de 24 meses, 
de R$ 18.700,00 para R$ 86.858,24, a exigir que o total da remuneração da devedora, 
pelo resto do tempo provável de vida, seja consumido com p pagamento dos juros. 
Ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, aos direitos da 
liberdade de locomoção e de igualdade contratual e aos dispositivos da LICC sobre o fim 
social da lei e observância aos bons costumes. Arts. 1º, III, 3º e 5º, caput, da CR. Art. 5º 
e17º da LICC. DL 911/67. Ordem deferida. (HC 12.547-DF, Rel. Min. Ruy Rosado de 
Aguiar, DJ 12/01/2001). 

 

O voto do ministro relator, após rapidamente descrever as doutrinas da eficácia direta 

e indireta, manifesta sua opção pela primeira, reconhecendo, porém, que tanto uma como a outra 

conduzem ao mesmo resultado prático. 

Ao que parece, o pensamento do ministro relator está em consonância com a reflexão 

de Alexy, para quem as três teorias acerca da influência dos direitos fundamentais nas relações 

                                                 
137 Ibidem 
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privadas (incluindo a teoria dos deveres de proteção, que analisaremos a seguir) conduzem a 

resultados semelhantes.138 

 

2.3.4. Crítica a teoria da eficácia direta ou imediata 

A primeira crítica formulada pela doutrina consiste no receio de uma suposta 

aniquilação da autonomia privada pela vinculação direta dos particulares aos direitos 

fundamentais. Para Dürig, a existência do princípio geral de liberdade, do qual decorre a 

autonomia privada, permite que os particulares, na conformação se suas relações uns com os 

outros, disponham de seus direitos fundamentais. Portanto, seria equivocado conceder-lhes uma 

eficácia direta nas relações privadas.139 

Também se costuma criticar a teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares apontando-lhe um ranço antidemocrático,140 na medida em que os 

juízes desprezariam os preceitos legais para solucionar os casos concretos, a pretexto de aplicar 

diretamente os direitos fundamentais.  

Há um exagero na afirmativa. Com efeito, o reconhecimento da eficácia direta não é 

incompatível com o entendimento de que a tarefa de concretizar os direitos fundamentais nas 

relações entre particulares, harmonizando-os com a liberdade jurídica, incumbe com primazia ao 

legislador democrático. Desta maneira, o juiz, na solução do caso concreto, deve observar 

primeiro a norma legal aplicável à situação. Só aplicará diretamente os direitos fundamentais no 

caso de lacuna legal ou de reputar a lei incompatível com os direitos e interesses consagrados na 

Constituição, ocasião em que lhe caberá o ônus da argumentação.141 

Outra crítica que se faz, intimamente conectada com as duas anteriores, é a de que a 

eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares geraria insegurança 

jurídica, pois se trocaria a segurança e previsibilidade das normas legais de Direito Privado pela 

adoção de soluções com base em princípios constitucionais, por natureza vagos e abstratos.142 

                                                 
138  ALEXY, R. op. cit., (2008), p. 514. 
139 Cf. QUEIROZ. R. Op. cit., (2004), p. 90. 
140 Cf. HESSE, K. Op., (1995), p. 60. 
141 Cf. QUEIROZ. R. Op. cit., (2004), p. 91. 
142 Cf. HESSE, K. Op., (1995), p. 61, 
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Por derradeiro, temos a crítica de Konrad Hesse relativa à perda da clareza conceitual 

do direito privado por influência da aplicação direta dos direitos fundamentais às relações 

privadas. Segundo ele, “(...) a clareza e a certeza jurídicas, essenciais às relações jurídico-

privadas, ficam sensivelmente comprometidas. A falta de clareza é acentuada pelas 

especificidades das colisões entre direitos fundamentais, já que, em uma disputa jurídica entre 

particulares, todos os participantes são protegidos pelos direitos fundamentais (...)”.143 

Em uma disputa dessa natureza o juiz civil se vê, então, diante de uma tarefa 

extremamente difícil e estranha ao direito privado: definir a extensão da proteção dos direitos 

fundamentais aos indivíduos envolvidos em uma relação jurídica privada por meio de um 

sopesamento de direitos fundamentais.144 Ainda segundo Hesse, esse tipo de tarefa não se 

coaduna com a tarefa reservada ao direito privado em um Estado de Direito que, segundo ele, 

deve ser a de possibilitar a conformação re relações jurídico-privadas por meio de regras claras, 

detalhadas e de contornos bem definidos.145 

  

2.4. Ações privadas e o Estado: equiparação e imputação 

Embora as teorias da eficácia indireta e direta sejam dominantes na discussão sobre 

os efeitos horizontais dos direitos fundamentais, há dois modelos alternativos que merecem 

destaque em nosso trabalho monográfico. Ambos têm uma característica comum, que reside no 

fato de negarem, à primeira vista, a possibilidade de efeitos dos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares. Mas essa negação, nos dois casos, como ficará claro a diante, é apenas 

aparente, nas palavras de Virgílio Afonso da Silva, “(...) retrata apenas um artifício”.146  

Esse artifício consiste ou em imputar ao Estado a responsabilidade por atos privados 

ou em equiparar esses últimos aos atos estatais. Com isso, mesmo sem necessitar aceitar 

expressamente a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, é possível chegar, na 

prática, a um resultado equiparável a essa vinculação. 

                                                 
143 Ibidem, p. 63. 
144 Ibidem, p. 63. 
145 Ibidem, p. 64. 
146 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 98. 



62 
 

Na Alemanha, a principal tese nesse sentido foi desenvolvida, em diversos trabalhos, 

por Jürgen Schwabe a partir da década de 1970.147 Já nos Estados Unidos é a construção 

jurisprudencial chamada de doutrina da state action que se utiliza dessa estratégia. Ambos são 

tratados a seguir. 

 

2.4.1. Doutrina da ‘State action” 

Entretanto, quem quer que entenda que os direitos fundamentais só se dirigem à 

atuação estatal vai enfrentar grandes dificuldades operacionais na hora e sua aplicação, tendo em 

vista a cada vez maior imbricação entre o público e o privado. Na tentativa de resolver problemas 

desta ordem, a Suprema Corte, a partir de diversos casos ocorridos na década de 40, nos quais se 

invocava a 14ª Emenda contra a atuação de particulares, passou a elaborar uma série de critérios 

identificadores de uma ação estatal, condensados no que ficou conhecido como state action 

doctrine. Bastante esclarecedora desta doutrina é a lição de Silva: 

 

A doutrina da state action procura determinar quando um ato privado que viole direitos 
fundamentais, especialmente o direito de igualdade, pode ser objeto de controle judicial. 
O nome do modelo “ação estatal”, decorre do fato de que, ao invés de reconhecer 
expressamente que direitos fundamentais vinculam, de alguma forma, as relações entre 
particulares e que, nesse sentido, um ato privado pode violar direitos fundamentais, a 
doutrina e a jurisprudência norte-americana mantiveram-se fieis a uma concepção liberal 
de direitos fundamentais, aplicáveis, portanto, somente nas relações em que o Estado 
também participa. Por conseguinte, só pode haver violação a direitos fundamentais por 
meio de uma ação estatal. Mas isso, em si, não exigiria uma construção doutrinária ou 
jurisprudencial específica. A doutrina da state action é, na verdade, algo sensivelmente 
mais complexo. Ao invés de negar a aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações 
privadas, a doutrina da state action tem como objetivo justamente definir em que 
situações uma conduta privada está vinculada às disposições de direitos fundamentais.148 

 

O estratagema judicial é simples e inteligente: amplia-se o campo de abrangência do 

conceito de state action operando eficácia de direitos fundamentais nas hipóteses de um 

particular demanda contra outro particular alegando violação de direito fundamental individual e, 

ao mesmo tempo, preserva-se a tese segundo a qual os direitos fundamentais vinculam somente 

os poderes públicos. 

                                                 
147 Ibidem, p. 98. 
148 Ibidem, p. 99. 
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Como se operacionaliza na atividade judicial a state action doctrine? Um particular 

demanda judicialmente contra outro particular para fazer valer um direito individual 

constitucional ou uma pretensão nele fundada. Recebida a demanda, o juiz ou o tribunal (i) 

verifica se a demanda é contra o Estado ou contra um particular. Se o demandado não é o Estado, 

então o juiz ou o tribunal (ii) verifica se a ação ou ações do demandado-particular podem ser 

imputadas, por alguma razão, ao Estado, isto é, se ela(s) podem ser subsumidas ao conceito de 

state action.149 

Silva150 discorda da tese de Sarmento, que iguala a doutrina da state action a uma 

não-aceitação de efeitos dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Afirma Silva 

que Sarmento parece confundir os fundamentos com seus efeitos. Os fundamentos: direitos 

fundamentais são aplicáveis somente nas relações entre Estado e particulares. Mas a construção 

jurisprudencial da state action tem por objetivo justamente romper com essa limitação e, para 

alcançar esse objetivo, tenta definir – ainda que de uma forma assistemática e casuística – quando 

uma ação privada é equiparável a uma ação pública. Sempre que essa equiparação for possível, as 

relações entre particulares estarão vinculadas às disposições de direitos fundamentais. 

Assim, ainda que, com a doutrina da state action, se queira, aparentemente, negar a 

vinculação de entidades não-estatais aos direitos fundamentais, não é isso que acontece de fato, já 

que o casuísmo da Suprema Corte norte-americana sempre encontra uma forma, por mais 

artificial que seja, de igualar o ato privado questionado a um ato estatal quando se quer coibir 

alguma violação a direitos fundamentais por parte de pessoas privadas. 

Um breve exame do caso Shelley v. Kramer151 pode ilustrar essa artificialidade da 

jurisprudência da Suprema Corte na tentativa de “transformar” um ato privado em um ato estatal. 

Nessa decisão, os proprietários de imóveis de um determinado loteamento haviam se 

comprometido contratualmente a não vender os imóveis a indivíduos não-brancos. Quando um 

deles, a despeito dessa cláusula, resolve alienar seu imóvel a um comprador negro, os demais 

ajuízam uma ação contra ele. A ação, considerada procedente pela jurisdição inferior, chegou à 

Suprema Corte que, ao contrário, decidiu pela nulidade da cláusula e pela validade da venda. 

                                                 
149 STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p. 179. 
150 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 100. 
151 Ibidem, p. 100-101.  
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Mas tal nulidade, segundo a argumentação da Suprema Corte, não decorria de uma 

violação da 14ª Emenda – igualdade de direitos por parte dos particulares que celebram o 

contrato mencionado – mas de uma ação estatal, que seria a própria decisão da jurisdição inferior 

a favor da discriminação. Como reforça Sarmento, a Suprema Corte parte do pressuposto de que 

a discriminação inconstitucional surge com a tutela da jurisdição inferior que, ao assim agir, 

estaria “emprestando a sua força e autoridade a uma discriminação contrária à Constituição”.152 

Parece claro que a Suprema Corte está ciente de que, se sustenta, de um lado, que as 

relações entre particulares não estão vinculadas, de nenhuma forma, a disposições de direitos 

fundamentais e, de outro lado, que a manutenção de cláusulas contratuais discriminatórias por 

parte do judiciário é uma afronta a direitos fundamentais, aqueles que se sentirem ofendidos em 

algum direito fundamental por algum ato privado ver-se-iam incentivados a ajuizar ações sem 

fundamentos contra tal ato para então, com a recusa do provimento judicial recorrer à instância 

superior alegando, agora sim, violação por parte do Estado que, via sentença judicial, manteve 

cláusula contratual discriminatória. 

Por isso, ainda que se insista que, nos Estados Unidos, os direitos fundamentais 

somente vinculem as autoridades estatais, a prática jurisprudencial tem mostrado outra realidade, 

ainda que encoberta: a de que os direitos fundamentais vinculam, de alguma forma, os indivíduos 

nas suas relações entre si. 

 

I. “State action” e a jurisprudência brasileira 

A jurisprudência brasileira nunca deu a devida atenção ao problema dos efeitos dos 

direitos fundamentais nas relações entre particulares. Isso não significa, contudo, que, na 

atividade jurisprudencial, esse tipo de problema nunca tenha sido abordado e sobe ele sido 

decidido.  

Embora normalmente não encarado dessa forma, é possível perceber que alguns 

aspectos da jurisprudência sobre mandado de segurança e habeas corpus, no Brasil, guardam 

grande semelhança com a doutrina norte-americana da state action. Nesse sentido, ainda que não 

tenha havido nenhum desenvolvimento refletido e sistemático sobre o problema, os tribunais 

                                                 
152 SARMENTO, D. Op. cit., (2006), p. 231-232. 
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encarregaram-se de resolver o problema de forma ad-hoc em alguns casos e essas soluções 

tornaram-se jurisprudência reiterada e, pode-se dizer, pacífica.153 

No caso do mandado de segurança, que, segundo o disposto no art. 5º, LXIX, da 

Constituição, e na Lei 1.533/1951, deverá ser concedido em casos de ilegalidade e abuso de 

poder cometido por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições 

do poder público, a jurisprudência tem aceitado a equiparação, nos mesmos moldes da state 

action norte-americana, de alguns agentes privados à categoria de poder público, especialmente 

os diretores de escolas particulares.154  

Semelhante ao que ocorre na jurisprudência relativa ao mandado de segurança, 

também no caso do habeas corpus os juízes e tribunais vêm entendendo que é não somente 

possível como necessário equiparar alguns agentes privados à condição de agentes públicos. Isso 

ocorre especialmente nos casos de hospitais que, sobretudo por razões de falta de pagamento, não 

liberam seus pacientes.155 

Ainda que essa ação pioneira da jurisprudência tenha resolvido diversos dos 

problemas enfrentados no dia-a-dia dos tribunais, padece ela dos mesmos defeitos da doutrina 

norte-americana da state action, acima mencionados. O fato de ser essa equiparação feita ad-hoc, 

como resposta a problemas que surgiram ao longo do tempo, sem que a doutrina tenha se 

esforçado em enfrentar a questão de forma sistemática, que é a tarefa que lhe cabe, faz com que 

nem sempre fique claro o porquê de algumas equiparações serem aceitas e outras não.156 

  

2.4.2 Teoria de Schwabe 

No contexto da dogmática dos direitos fundamentais desenvolvidos na Alemanha, a 

proposta de Jürgen Schwabe apresenta-se como alternativa à teoria dos direitos à proteção e às 

teorias sobre a eficácia de direitos fundamentais nas relações entre particulares (teoria da eficácia 

mediata e teoria da eficácia imediata).  

                                                 
153 Cf. SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 103.  
154 RT 738/286 e 554/133. 
155 RT 574/400 e 553/323 
156 SILVA, V. Op. cit., (2008), pp. 103-104. 
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A hipótese de Schwabe é de que tanto os problemas que a teoria dos deveres de 

proteção pretende resolver como o problema da vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais são explicados e resolvidos, de forma mais simples e correta, no marco teórico dos 

direitos fundamentais como direitos de defesa ante o Estado.157 Para o jurista alemão, a teoria dos 

direitos de proteção é supérflua e o problema da vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais é um problema aparente. 

Ao contrário do que acontece na doutrina da state action, em que ações privadas são 

equiparadas a ações estatais com o fim de vinculá-las às disposições de direitos fundamentais, a 

teoria de Schwabe “libera” o particular de dessa vinculação e imputa seus atos diretamente ao 

Estado.158  

Em outras palavras, na teria de Schwabe não há, de fato, uma equiparação de ato 

privado a um ato estatal, já que o ato privado não deixa de ser tratado como tal, ou seja, como 

privado; é a responsabilidade pelos efeitos do ato que é entendida como se estatal fosse. 

Segundo Schwabe, toda lesão de direito fundamental entre particulares deve ser 

imputada ao Estado, porque a lesão, em última análise, resulta de uma permissão estatal ou de 

uma não-proibição estatal. Se o Estado – por meio da legislação, jurisdição e administração – não 

proíbe uma violação de direito fundamental entre particulares, então o Estado permita. Se não as 

proibiu, então o Estado é o responsável direto e universal pelas lesões de direitos fundamentais 

entre particulares.  

Assim, o problema da vinculação dos particulares a direitos fundamentais desloca-se 

para o plano das relações entre individuo e Estado, plano em que os direitos fundamentais 

operam eficácia imediata e direta porque direitos de defesa ante o Estado.159 

Schwabe fundamenta tal reconstrução com argumentos teóricos e dogmáticos, como 

podemos constatar na tradução de Virgílio Afonso da Silva.160 

 

Em primeiro lugar, não haveria outra possibilidade de compreender o problema da 
violação de direitos fundamentais nas relações entre particulares porque, 

                                                 
157 STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p.175. 
158 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 104. 
159 STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p.176. 
160 SCHWABE, J. Op. cit. (2008), p. 105. 
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conceitualmente, é impossível que um particular viole o direito fundamental de outro. 
Além disso, ou seja, além dessa impossibilidade conceitual, ao particular violador não 
poderia ser imputada nenhuma responsabilidade por um ato que não lhe é legalmente 
vedado. Deve ser imputada ao Estado, portanto, devido à sua omissão ao não criar 
nenhuma proibição legal contra os atos particular violador, a responsabilidade por esse 
ato. 

 

Ações privadas que firam direitos fundamentais, portanto, somente podem ser 

imputadas ao próprio particular se o Estado, no exercício de seu poder de legislar, tiver 

disciplinado a questão. Nesses casos, a licitude da ação privada é facilmente verificável com base 

nos dispositivos legais. Em todos os outros casos, a responsabilidade será estatal, ainda que o ato 

seja particular. 

Um exemplo simples pode esclarecer esse ponto: nos casos em que alguém, no 

exercício de sua liberdade de expressão (CF, art. 5º, IV), imputa a outrem, falsamente, ato 

definido como crime, estará o primeiro violando a honra (CF, art. 5º, X) do segundo, mas essa 

violação entre particulares só é possível, segundo a tese de Schwabe, porque o Estado, no 

exercício de sua função legislativa, disciplinou essa colisão (CP, art. 138).161 

No entanto, sempre que o estado, por qualquer que seja a razão, não exercer sua 

função legislativa nesse sentido, violações de direitos fundamentais por pessoas privadas terão 

que ser encaradas como permitidas pelo Estado, e é somente a esse que a responsabilidade poderá 

ser imputada. 

 

2.4.3. Críticas aos modelos de equiparação e imputação 

Silva162 aponta como maior crítica aos modelos acima apresentados a artificialidade 

na “canalização” de condutas estritamente privadas ao Estado, seja por meio de uma equiparação 

– state action – seja por meio de uma imputação de responsabilidade – Schwabe. 

Afirma o citado autor que no caso da doutrina da state action, a equiparação que se 

faz de uma ação privada para tratá-la como se estatal fosse é uma equiparação ad-hoc e sem 

critérios pré-definidos. Essa equiparação só pode ocorrer quando já há o fim deliberado de coibir 

uma violação a um direito fundamental causada por uma ação privada, como se pôde perceber 

                                                 
161 Exemplo dado por SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 105. 
162 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 105-106. 



68 
 

pela análise quantitativa da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana.163 Pode-se 

concluir, portanto, nesse sentido, que o critério é a própria finalidade do controle dos atos 

privados: quando se quer coibir, equipara-se. 

Já no caso da teoria de Schwabe, afirma Silva164 a artificialidade se manifesta na 

pressuposição de que todos os efeitos de todas as ações não proibidas pelo Estado devem ser 

imputados ao próprio Estado. A artificialidade, nesse caso é evidente, pois o simples fatos de uma 

ação privada não ser vedada não significa que o Estado dela participou ou que seja possível 

imputar essa ação a ele, é o que afirma Robert Alexy. 

Alexy, quando analisa e fundamenta a distinção entre direitos de defesa e direitos de 

proteção, ao criticar a teoria de Schwabe, argumenta que “o mero fato de que uma ação não está 

proibida – e, portanto, está permitida – não fundamenta nem a participação do Estado em sua 

realização nem a imputação de sua realização ao Estado” (p. 443) e que “pelo mero fato de que o 

Estado garante a permissão jurídica das ações privadas, elas não devem ser ao Estado imputadas. 

Do contrário, haveria que imputar ao Estado uma inúmera quantidade de ações” (p. 445). 165 

Steinmetz refutando a teoria de Schwabe afirma que do ponto de vista empírico, é 

uma ficção atribuir ao Estado a participação e a responsabilidade por todas as intervenções de 

particulares em direitos fundamentais: 

 

O Estado é agente universal, participante e responsável por tudo o que, em razão da 
inexistência de mandamentos de proibição, acontece entre os humanos. Empiricamente, 
isso é uma ‘ficcionismo’, porque a ocorrência de restrições ou violações, unilaterais ou 
recíprocas, de direitos fundamentais nas relações entre particulares é um dado da 
experiência social identificável pela observação direta.166 

 

Continuando sua crítica, o autor afirma que, em segundo lugar, a teoria de Schwabe, 

levada às últimas conseqüências, conduz à irresponsabilidade privada ante os direitos 

fundamentais. Nas hipóteses não subsumíveis a mandamentos de proibição, os particulares, se 

                                                 
163 Cf. 2.3.2 
164 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 106. 
165 ALEXY, R. Op. cit., (2008), p. 443-445. 
166 STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p.176-177. 



69 
 

praticassem intervenção no direito fundamental de outrem, não poderiam ser responsabilizados 

juridicamente. A responsabilização recairia sobre o Estado. 

Em terceiro lugar, continuando o autor, partindo do pressuposto de que a teoria de 

Schwabe é dirigida, de modo principal, ao legislador – criação de mandamentos legislativos de 

proibição – é razoável concluir que o respeito a direitos fundamentais entre particulares só 

poderia ser garantido com a “inflação legislativa” e mesmo a “hiperinflação legislativa”. 

Por fim, encerra Steinmetz, com o argumento de que a aceitação da teoria de 

Schwabe se revela um equívoco quando aplicada às relações negociais privadas. Para ilustrar seu 

posicionamento o autor nos dá o seguinte exemplo:  

 

[...] pense-se na hipótese de uma relação contratual na qual um particular, no exercício 
de sua autonomia privada, sofreu a restrição ou violação de um direito fundamental seu. 
Como atribuir ao Estado a participação e a imputação da restrição ou violação de direito 
fundamental se o Estado permite e garante aos particulares, relações negociais, o 
exercício de sua autonomia privada e de seu direito geral de liberdade? Em outras 
palavras, como compatibilizar a teoria da imputação ao Estado e o princípio da 
autonomia privada e o direito geral de liberdade?167 

 

2.5. Teoria integradora ou modelo em três níveis 

Ante a falta de uma construção dogmática unitária para a eficácia de direitos 

fundamentais nas relações jurídicas entre particulares, Alexy168 propõe um modelo de três níveis 

que integra as três teorias básicas: teoria da eficácia indireta ou mediata, teoria da eficácia direta 

ou imediata e teoria da imputação de Schwabe (direitos de defesa ante o Estado).  

Essas teorias não se excluem. Segundo ele, as três levam em conta o fato de que, em 

uma relação entre particulares, ambas as partes são titulares de direitos fundamentais. Além 

disso, cada uma admite gradações em sua eficácia e, para todas elas, a medida da eficácia dos 

direitos fundamentais na relações privadas é, em última instância, uma questão de ponderação. 

Alexy169 constata que as teorias da eficácia mediata e da eficácia imediata dirigem-se, 

em primeiro plano, ao Poder Judiciário e a teoria da imputação, ao Poder Legislativo e ao Poder 

                                                 
167 Ibidem, p. 177-178. 
168 ALEXY, R. Op. cit., (2008), p. 511-524. 
169 Ibidem, p. 513-515. 
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Judiciário. Como construções dogmáticas dirigidas à atividade judicial, são equivalentes em seus 

resultados. O resultado alcançável com uma também pode ser alcançado com as outras.  

As três teorias tomam em conta170 (i) que na relação entre particulares ambas as 

partes são titulares de direitos fundamentais, (ii) que, por essa razão, a eficácia deve ser matizada 

(gradação da eficácia) e (iii) que a medida da eficácia deve ser definida, em última instância, pela 

ponderação. Em relação à ponderação, a diferença é que, para a teoria indireta, ela deve ser 

realizada no marco do direito civil válido. 

É falsa a suposição segundo a qual somente uma das construções é a correta. Na 

verdade, cada uma delas apresenta proposições corretas sobre o complicado problema da eficácia 

de direitos fundamentais nas relações entre particulares. Por isso, é necessário um modelo que 

integre os pontos corretos de cada teoria em uma solução completa e adequada.171 

Alexy propõe um modelo de três níveis: (i) o dos deveres do Estado, (ii) o dos 

direitos ante o Estado e (iii) o das relações jurídicas entre particulares. 

(i)             A teoria da eficácia indireta situa-se no nível dos deveres do Estado. Os 

direitos fundamentais como princípios objetivos que se projetam sobre todos os 

âmbitos do direito obrigam o Estado a tomá-los em conta na legislação e na 

jurisdição. 

(ii)  Os direitos ante o Estado (a teoria de Schwabe) situam-se no segundo 

nível. O particular, em conflito com outro particular, tem o direitos fundamental a que 

o juiz e os tribunais, em suas decisões, tomem em consideração os princípios 

jusfundamentais (princípios objetivos) que apóiam a sua posição ou pretensão. Este 

direito fundamental é um direito fundamental contra a jurisdição. Se o juiz ou o 

tribunal, na decisão proferida, não tomar em consideração esse direito fundamental, 

estará lesando esse direito fundamental como direito de defesa. 

(iii)   No terceiro nível, situa-se a eficácia de direitos fundamentais nas relações 

jurídicas entre particulares (teoria da eficácia imediata).  

                                                 
170 Cf. STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p. 180. 
171 Cf. Ibidem, p. 182. 
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Em suma, conforme o modelo de Alexy, há três níveis. “Cada um deles se refere a um 

aspecto da mesma coisa. Qual deles deve ser eleito em cada caso na respectiva fundamentação 

jurídica é uma questão de funcionalidade. Porém, nenhum deles pode pretender a primazia sobre 

os demais”.172 

Portanto as três construções chegam a um mesmo resultado: em última instância, de 

todas elas resulta uma eficácia imediata.173 

 

2.5.1 Crítica à teoria integradora ou modelo em três níveis 

A crítica parte Sarlet174 que afirma que ao contrário do que Alexy sustenta, não é 

sempre um mero problema de conveniência e oportunidade na argumentação jurídica a opção por 

um dos níveis do modelo em três níveis. Há circunstâncias externas à argumentação, 

especialmente o material normativo disponível, que condicionam a opção por um ou outro dos 

níveis. Assim, em boa parte dos casos, a escolha por efeitos indiretos ou por uma aplicação direta 

não depende exclusivamente de estratégias argumentativas, mas da exigência ou não d mediação 

legislativa entre os direitos fundamentais e a relação entre particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 ALEXY, R. Op. cit., (2008), p. 522. 
173 Ibidem, p. 182. 
174 SARLET, V. Op. cit., (2007), p. 144-145. 
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3 DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES ENTRE 

PARTICULARES 

 

Enfim é chegada a hora do “afunilamento” da exposição. 

Aqui, retomam-se as exposições básicas sobre os direitos fundamentais nas relações 

entre particulares e a elas se responde, tendo como referência a Constituição Federal. 

Evidentemente, as respostas aos questionamentos levantados no início deste trabalho defluem da 

argumentação pormenorizada construída ao longo de toda a exposição. 

Neste capítulo conclusivo abordaremos incisivamente a problemática da eficácia dos 

direitos fundamentais. Primeiramente, procuramos elencar alguns fundamentos da vinculação dos 

particulares a direitos fundamentais, tomando como paradigmas preceitos constitucionais. Em 

seguida, demonstraremos um modelo que julgamos adequado para a aplicação dos direitos 

fundamentais às relações entre particulares no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

3.1. Fundamentos da vinculação dos particulares a direitos fundamentais na Constituição 

Federal 

Na Constituição Federal, a exemplo de outros textos constitucionais contemporâneos, 

não há uma decisão explícita e de caráter geral sobre a vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais. Sem esta “solução constituinte” textualmente expressa, a resposta não é 

imediatamente observável.  

Para chegarmos a esta resposta lançaremos mão de uma fundamentação desenvolvida 

inspirada nos principais argumentos construídos pela jurisprudência e pela doutrina utilizada 

durante todo este trabalho monográfico, apoiando-os em dados positivos específicos da 

Constituição brasileira. 

Esses fundamentos corroboram a tese de que a vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais não é uma mera “faculdade constitucional”, mas uma imposição básica da 

Constituição da República. 
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3.1.1. Princípio da supremacia da Constituição 

O primeiro fundamento em favor da tese da eficácia de direitos fundamentais nas 

relações entre particulares é o princípio da supremacia da Constituição, também conhecido por 

princípio da constitucionalidade.175 

Em virtude da consagração definitiva do princípio da constitucionalidade, na cultura e 

na prática constitucionais do segundo pós-guerra, a Constituição torna-se a fonte direta e imediata 

dos direitos fundamentais.176 Essa categoria especial de direitos vincula diretamente o poder 

Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Todos os atos, normativos ou fáticos, devem 

ser conformes ou então não-contrários à Constituição. 

As constituições, na contemporaneidade, não se limitam à normalização das relações 

intra-estatais e das relações verticais entre Estado e indivíduo, elas também normalizam âmbitos 

sociais, econômicos e culturais nos quais se estabelecem as relações interprivadas.177 

Assim, as normas constitucionais, sobretudo as normas de direitos fundamentais, em 

virtude de sua supremacia normativa, estão aptas a incidirem também sobre as relações jurídicas 

entre particulares, independentemente da vigência de regelações legislativas mediadoras. 

 

3.1.2. Postulado da unidade material do ordenamento jurídico 

O postulado da unidade material do ordenamento jurídico como fundamento da 

eficácia de direitos fundamentais nas relações entre particulares é conseqüência do princípio da 

supremacia da Constituição. 

Uma das funções da Constituição, como norma fundamental é servir de parâmetro 

para a unidade formal e material do ordenamento jurídico. Os direitos fundamentais, como 

elementos constitucionais da parte dogmática da Constituição, fazem parte do núcleo material da 

Constituição. Logo, os direitos fundamentais operam como elementos de unificação material do 

ordenamento jurídico.178 

                                                 
175 Este termo é utilizado por Wilson Steinmetz, STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p. 103. 
176 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Dos direitos humanos aos direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1997, p. 27. 
177 Ibidem, p. 28. 
178 Cf. STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p. 104. 
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Assim, a exclusão das relações ente particulares da incidência de direitos 

fundamentais é incompatível com o postulado da unidade material do ordenamento jurídico. 

 

3.1.3. Direitos fundamentais como princípios 

Remetemos o leitor ao tópico 3.2.1 aonde o tema será devidamente abordado. 

 

3.1.4. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana 

A vinculação dos particulares a direitos fundamentais também encontra fundamento 

no princípio constitucional da pessoa humana.179 

Na CF (art. 1º, III), a dignidade da pessoa – é elevada á condição de fundamento da 

República Federativa do Brasil. Steinmetz180 afirma que o princípio constitucional da dignidade 

da pessoa é um princípio constitucional autônomo e como tal projeta-se sobre o conjunto das 

normas constitucionais e infraconstitucionais, estabelecendo, com elas, conexões sistemáticas e 

teleológicas e veicula normas de obrigação e normas de proibição em âmbitos concretos 

específicos, isto é, como norma constitucional autônoma dotada de eficácia, incide direta ou 

imediatamente sobre casos concretos. 

Em breve explanação sobre qual a abrangência do termo “dignidade” citaremos 

Immanuel Kant, numa passagem interessante de seu texto onde diz: “no reino dos fins tudo tem 

ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela 

qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto 

não permite equivalente, então tem ela dignidade”.181 

Posto isto, pode-se dizer, agora no plano da interpretação constitucional, que o 

princípio constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana ordena:182 

                                                 
179 Também para José Nunes Abrantes o princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento constitucional da 
eficácia de direitos fundamentais entre particulares. (ABRANTES, José João Nunes. A vinculação das entidades 
privadas aos direitos fundamentais. Lisboa, Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa. 1990, p. 
26-27) 
180 Cf. STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p. 112-113. 
181 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa, Edições 70, 2000, p. 77.  
182 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 2ª ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2002, p. 60. 
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a. O respeito à pessoa como ser autônomo, livre e valioso em si mesmo; 

b. O reconhecimento de cada pessoa, independentemente das particularidades e 

vicissitudes pessoais e sociais, como ser singular; 

c. O reconhecimento de cada pessoa como uma manifestação concreta da 

humanidade; 

d. A criação de condições, oportunidades e instrumentos para o livre 

desenvolvimento da pessoa. 

Em contrapartida, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana proíbe: 

a. A “coisificação” da pessoa; 

b. A “funcionalização” política, social, econômica, religiosa, científica e técnica da 

pessoa; 

c. A privação, da pessoa, de condições e de meios para uma sobrevivência livre, 

autônoma e decente; 

d. Humilhações ou vexações da pessoa; 

e. A submissão da pessoa a uma posição servil; 

f. A eliminação total da vontade e da possibilidade de livre escolha da pessoa; 

Desta forma, seja como norma-princípio constitucional fundamental autônoma, seja 

como conteúdo que se concretiza nos direitos fundamentais, o princípio da dignidade da pessoa 

humana vincula tanto os poderes públicos como também os particulares. 183  

Em suma, a otimização do respeito à dignidade da pessoa humana em todos os 

âmbitos da vida social exige a vinculação dos particulares a direitos fundamentais. 

Por fim, é oportuno citar a definição de dignidade da pessoa humana de Sarlet, 

porque nela está presente um a nota relevante para a fundamentação constitucional da vinculação 

dos particulares a direitos fundamentais: 

 

                                                 
183 Cf. STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p.117. 
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[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 
humano eu o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.184 

 

3.1.5. Princípio constitucional da solidariedade 

Na Constituição Federal, o princípio da solidariedade está formulado expressamente 

no art. 3º, “constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir 

uma sociedade livre, justa e solidária”.185 

Diz-se, então, que a solidariedade é uma norma-constitucional-objetivo no sentido de 

uma norma-constitucioanl-princípio. Em suma, é um princípio constitucional.186 

Segundo Steinmetz,187 o principio constitucional da solidariedade pode ser visto sob 

três ângulos: sob o ângulo da proteção, o princípio refere-se ao bem-estar social das pessoas e 

grupos, ao atendimento das necessidades básicas para uma existência digna, correspondendo à 

garantia do mínimo vital; sob ângulo dos titulares, aonde figuram todas as pessoas titulares de 

direitos fundamentais sociais, sobretudo as pessoas que se encontram econômica, social e 

culturalmente em posição de desvantagem e sob o ângulo do destinatário, aonde figura em 

principal plano o Estado. 

Portanto, partindo da premissa segundo a qual a Constituição Federal é uma estrutura 

normativa básica do Estado e da sociedade, então é possível considerar que o princípio da 

solidariedade também se projeta sobre as relações entre particulares.  

Essa projeção, contudo, não tem a mesma intensidade daquela sobre as relações entre 

o Estado e os cidadãos. Assim deve ser porque uma vinculação “forte” dos particulares ao 

princípio da solidariedade poderia conduzir aos grandes equívocos teóricos e práticos dos 

                                                 
184 SARLET, I. Op. cit., (2002), p. 62. 
185 Constituição Federal de 1988, art. 3º, inciso I. 
186 Cf. STEINMETZ, W. Op. cit., (2004), p.118. 
187 Ibidem, p. 119-120. 
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regimes coletivistas do séc. XX, nos quais houve uma “eliminação”, “funcionalização” ou 

“diluição” do indivíduo em favor do Estado e da coletividade social.188 

Desta forma podemos concluir que uma aplicação ponderada do princípio 

constitucional da solidariedade, respeitando o limite entre responsabilidade social e vontade 

individual, pode servir de fundamento para a vinculação dos particulares a direitos fundamentais. 

 

3.2. Um modelo adequado ao ordenamento jurídico brasileiro 

O problema dos efeitos dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, 

como salientado na introdução, não foi ainda, com raras exceções, objeto de estudo sistemático 

no Brasil. 

Os autores que trataram do tema tendem, após expor as teorias da eficácia indireta e 

da eficácia direta, a se posicionar a favor de uma das teorias, e, em quase na totalidade dos casos, 

se inclinam a favor da teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares, indo raramente além dessa escolha. 

Segundo Sarlet,189 a não ser nas hipóteses em que o poder público seja, 

inegavelmente, o único destinatário das normas de diretos fundamentais, elas se aplicam, nos 

outros casos, de forma direta. No mesmo sentido se posicionam Carlos Roberto Siqueira 

Castro,190 Daniel Sarmento,191 Wilson Steinmetz192 e Rholden Botelho de Queiroz.193 

Todavia, Alexy defende uma teoria mista, que procura harmonizar as três teorias de 

aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares, em suas próprias palavras: 

 

                                                 
188 Ibidem, p. 120-121. 
189 Cf. SARLET. I. A eficácia dos direitos fundamentais. 8 ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007. p. 360-361. 
190 Cf. CASTRO, Carlos Roberto Siqueira, A constituição aberta e os direitos fundamentais. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003. 
, p. 247. 
191 Cf. SARMENTO, D. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 
277 e ss. 
192 Cf. STEINMETZ, Wilson. Vinculação dos particulares a direitos fundamentais. 1 ed. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 271. 
193 Cf. QUEIROZ. Rholden Botelho de. A Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações Privadas. 
[manuscrito]. Ana Maria D´Ávila Lopes (orientadora). Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, Faculdade de 
Direito, 2004, p. 95 e ss. 
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[...] um dos grandes problemas dos modelos de explicação e fundamentação dos efeitos 
dos direitos fundamentais nas relações entre particulares é a sua pretensão á completude, 
pois todos eles pretendem dar uma explicação completa e satisfatória do fenômeno. É 
por isso que a discussão sempre pecou por assumir um pressuposto falso, que é aquele 
que sustenta que uma das teorias, isoladamente considerada, deve ser considerada como 
correta.194 

 

Silva, diferentemente dos demais autores propõe um modelo diferenciado, usando 

como ponto de partida o modelo em três níveis proposto por Alexy. Afirma o autor justificando a 

adoção de um modele diferenciado para a aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações 

privadas que: 

 

Essa solução [aplicabilidade direta] não me parece ser a mais adequada. Isso porque 
pretende enquadrar situações muitas vezes extremamente díspares em um modelo sem 
flexibilidade. A solução aqui, como também ocorre em vários outros âmbitos da 
dogmática constitucional, só pode ser uma solução diferenciada, que consiga, em um 
modelo flexível, envolver as distintas configurações do problema.195 

 

Alguns autores sustentam que os modelos apresentados no segundo capítulo  são 

menos incompatíveis do que a maior parte da doutrina e da própria jurisprudência parecem crer. 

Esse é o ponto de partida de um modelo adequado de Virgílio Afonso da Silva: conciliar 

elementos dos vários modelos para tentar reconstruir um fenômeno que não se pode compreender 

por modelos unilaterais. 

Nesse sentido, constatamos que o modelo diferenciado de Virgílio Afonso da Silva é, 

atualmente, o modelo que melhor se adéqua à realidade brasileira para a aplicação dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares. 

A seguir exporemos como se desenvolve a teoria de Silva justificando a nossa opção 

por tal modelo de aplicação. 

 

                                                 
194 ALEXY, R. Op. Cit., (2008), p. 485. 
195 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 134. 
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3.2.1. Direitos fundamentais como princípios 

Silva196 sustenta que o recurso de afirmar que os direitos fundamentais constituem 

uma ordem objetiva de valores, da forma como ocorre na doutrina e na jurisprudência alemã e 

que fundamenta as teorias da eficácia indireta e a teoria da eficácia direta não é necessário para o 

problema da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 A justificativa para tal argumento é que no caso alemão existe uma previsão 

constitucional – art. 1º, II da Constituição alemã - que prevê expressamente que os direitos 

fundamentais vinculam os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Desta forma, a única saída 

encontrada pela doutrina e jurisprudência alemã, para expandir os efeitos desses direitos às 

relações entre particulares, foi elevá-los à condição de valores fundamentais destinados a reger 

não somente a atividade estatal como também toda a vida social. O marco dessa mudança de 

paradigma foi a decisão no caso Lüth.197 

Ocorre que a expressa nomeação dos poderes estatais como os únicos destinatários 

das normas de direitos fundamentais não se repete na Constituição brasileira, de forma que não se 

exige, por conseqüência, um recurso a uma ordem de valores para extrapolar uma limitação 

constitucional textual, como ocorreu no caso alemão. 

Propõe Silva que os direitos fundamentais são princípios, isto é, normas que exigem 

que algo seja realizado na maior medida possível diante das possibilidades fáticas e jurídicas 

existentes.198  

Nesse sentido, é possível inferir dos direitos fundamentais também direitos à proteção 

contra eventuais violações por parte de terceiros, pois a liberdade de expressão, o direito de 

associação, a privacidade, a liberdade de informação, a liberdade religiosa, entre outros, são 

realizáveis em maior medida se não forem considerados apenas direitos contra violações por 

parte do Estado, mas também contra violações por parte de terceiros.199 

 

                                                 
196 Ibidem, p. 146. 
197 Cf. 2.2.5. acima. 
198 Conceito conforme o exposto no início do trabalho, 2.3 acima. 
199 SILVA, V. Op. cit., (2008), p.146-147. 
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3.2.2. Mediação legislativa e efeitos indiretos 

A existência de um código civil, cujas normas têm, em geral, a estrutura de regras, 

impede uma aplicabilidade direta dos direitos fundamentais às relações entre particulares. Os 

efeitos desses direitos chegam às relações entre particulares por via indireta isto é, por meio de 

um direito privado. 

O direito privado deve servir de transporte dos direitos fundamentais às relações entre 

particulares, o que exige, portanto, uma interpretação dos dispositivos privados sempre tendo 

como base os princípios constitucionais.200 

 

3.2.3. Aplicabilidade direta 

Há, no entanto, diversas situações para as quais somente uma aplicação direta dos 

direitos fundamentais pode fornecer uma solução adequada. Essas situações são aquelas para as 

quais não há mediação legislativa ou que a atividade legislativa se tenha mostrado insuficiente. 

É na aplicação direta que os problemas se tornam mais agudos, pois são  nesses casos 

que os direitos fundamentais diretamente se chocam com a autonomia privada.  

A principal questão a ser resolvida nesse ponto é a forma de combinar essa autonomia 

com direitos fundamentais que, aplicados diretamente à relação entre particulares, tendem a 

eliminá-la. Para tanto, Silva recorre ao conceito de princípios formais. 

Para o referido autor princípios formais são princípios que não são normas de 

conduta, mas normas de validade. A característica fundamental desses princípios é o fato de que 

eles fornecem razões para obediência a uma norma, independente do conteúdo dessa última. 201   

Portanto conclui o autor que a autonomia privada é um princípio formal: 

 

A autonomia privada desempenha, no âmbito das relações privadas, em que direitos 
fundamentais estão em jogo, uma função muito semelhante, pois (...) a autonomia 
privada é o princípio (meramente formal) que fornecerá razões para que um ato de 

                                                 
200 Ibidem, p. 148. 
201 Ibidem, p. 148. 
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vontade entre particulares, ainda que restrinja direitos fundamentais de uma ou ambas as 
partes, seja aceito e considerado como válido.202 

 

Enquanto os direitos fundamentais, como princípios materiais, tendem a limitar a 

autonomia privada, o conceito de princípio formal pretende desempenhar exatamente a função 

oposta, ou seja, garantir o respeito a essa autonomia mesmo nos casos em que há direitos 

fundamentais envolvidos. 

Mas se a autonomia privada é também um princípio, mesmo que formal, deve 

também ela ser realizada na maior medida possível dentro das condições fáticas e jurídicas do 

caso concreto. 

Para que a autonomia privada não seja ameaçada, surge a necessidade de se sopesar, 

em cada caso concreto, o direito fundamental atingido e a própria autonomia privada. 

 

3.2.4. Sopesamento e valoração 

Silva203 afirma não se tratar nesse caso, onde se contrapõe o princípio formal da 

autonomia privada e os direitos fundamentais, de sopesamento. Porque a autonomia privada é um 

princípio meramente formal, desta forma um princípio desprovido de conteúdo, portanto não há 

como sopesá-la com princípios materiais – os direitos fundamentais – porque falta um valor de 

comparação entre ambos. 

Deixando um pouco de lado a nomenclatura a ser usada na situação, o certo é que o 

ponto central do problema refere-se à forma com que se deve decidir o que prevalece em cada 

caso concreto: a decisão baseada na autonomia da vontade ou a proteção a direitos fundamentais 

eventualmente restringidos. 

Passaremos a analisar alguns critérios que servem de parâmetro para a valoração 

entre o princípio da autonomia da vontade e direitos fundamentais restringidos. 

 

I-  Assimetria entre as partes envolvidas. 

                                                 
202 Ibidem, p. 149. 
203 Ibidem, p. 160. 
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Um dos parâmetros mais recorrentes para uma eventual desvalorização da autonomia 

privada baseia-se na assimetria entre as partes envolvidas na relação entre particulares.  

Segundo Sarmento 

 

[...] quanto maior for a desigualdade [fática entre os envolvidos], mais intensa será a 
proteção ao direito fundamental em jogo, e menor a tutela da autonomia privada. Ao 
inverso, numa situação de tendencial igualdade entre as partes, a autonomia privada vai 
receber uma proteção mais intensa, abrindo espaço para restrições mais profundas ao 
direito fundamental com ela em conflito.204 

  

Temos que ressalvar que é perfeitamente possível que, em uma relação entre 

particulares, haja um enorme grau de autonomia na escolha dos termos e condições da relação, 

ainda que haja uma considerável desigualdade material e de poder entre as partes.205 Um exemplo 

dado por Sarmento e que pode esclarecer esse ponto é daqueles que participam dos reality shows, 

o fazem com base no exercício de sua autonomia da vontade. Esse exercício acarreta, sem 

dúvida, restrições a direitos fundamentais, especialmente ao de privacidade. A desigualdade 

material entre, por exemplo, a Rede Globo, uma das maiores empresas de comunicação do 

mundo, e dos participantes de seu reality show é inegável. Isso não significa, contudo, que haja 

uma necessidade de intervir nessa relação para proteger direitos fundamentais restringidos: a 

desigualdade material não interfere, necessariamente, na autenticidade das vontades.206 

Como conclusão, há que se ressalta que o grau real de autonomia privada, verificável 

em concreto, deve ser levado em consideração na decisão do caso. Isso significa que sempre que 

houver fatores que impeçam que uma das partes tome decisões no pleno exercício de sua 

autonomia privada, a essa autonomia deverá ser conferido um peso menor do que seria se a 

autonomia fosse plena.207 Ainda que haja simetria de poderes e real exercício da autonomia 

privada em uma determinada relação entre particulares, o peso do princípio formal expressado 

pela autonomia privada tende a ser menor quanto maior for a intensidade da restrição aos direitos 

fundamentais envolvidos.208 

                                                 
204 SARMENTO, D. Op. cit., (2006), p. 303. 
205 Ibidem, p. 304. 
206 Ibidem, p. 306. 
207 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 158. 
208 Ibidem, p. 160. 
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II – Autonomia privada e a regra da proporcionalidade 

Há autores que sustentam que a solução para a colisão entre direitos fundamentais, de 

um lado, e autonomia privada, de outro, segue padrões semelhantes aos das colisões entre direitos 

fundamentais em geral. A partir daí, o passo seguinte costuma ser o recurso à regra da 

proporcionalidade como ferramenta para a solução de atos baseados na autonomia privada que 

restrinjam direitos fundamentais. 

Antes de partir para o sopesamento, exige-se do intérprete que realize os chamados 

testes da adequação e da necessidade, que em linhas gerais, podem ser definidos da seguinte 

forma: uma medida é adequada se, com ela, os fins perseguidos são fomentados; ela é, além 

disso, necessária, se não houver outra medida que seja, ao mesmo tempo, menos restritiva de 

direitos e tão eficiente quanto a medida adotada.209 

Silva critica a aplicação da regra da proporcionalidade para as relações entre 

particulares, pois afirma que mesmo que a relação contratual tenha sido estabelecida sob 

condições de igualdade fática (ou de sinceridade) e o direito fundamental envolvido tenha 

conteúdo patrimonial, se os termos do contrato não forem os menos gravosos a esse direito, o 

contrato será sempre nulo. Nas palavras do autor: 

 

Parece-me que a aplicação do chamado princípio da proporcionalidade levaria a uma 
superação dessa precedência em quase todos os casos, tendendo a uma eliminação da 
autonomia privada nos casos concretos, culminando, muitas vezes, com uma dominação 
dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. 210 

 

III – Conteúdo essencial da autonomia e dos direitos fundamentais. 

Necessário se faz agora abordar o problema do chamado conteúdo essencial da 

autonomia privada e dos direitos fundamentais. 

Canotilho, ao mencionar o “núcleo irredutível da autonomia pessoal”, sustenta que, 

nos casos em que esse núcleo estiver em jogo “os direitos fundamentais não podem aspirar a uma 

força conformadora de relações privadas dado que isso significaria um confisco substancial da 

                                                 
209 ÁVILA, H. Op. cit., (2003), p. 123 e ss. 
210 SILVA, V. Op. cit., (2008), p. 164. 
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autonomia pessoal e à qual não se pode contrapor um direito subjetivo público ou privado, cujo 

núcleo essencial seja sacrificado por uma utilização anormal dessa autonomia”.211 Dessa forma, 

dá pra entender que sempre haverá um núcleo intangível da autonomia privada, contra o qual não 

cabe a oposição de violação de direitos fundamentais. 

Aqui se tocam o tema do tópico anterior – a intensidade da restrição – e o problema 

do núcleo intangível. Dependendo do caso concreto haverá sempre a necessidade de se contrapor 

a autonomia privada e o direito fundamental do caso, para saber realmente qual deles está 

sofrendo uma redução significativa a ponto de ameaçar seu núcleo intangível.  

Dessa forma podemos concluir que não somente a autonomia privada tem seu núcleo 

intangível como afirma Canotilho, mas também o direito fundamental em questão, devendo 

saber, de acordo com o caso concreto, qual deles está sendo em maior grau ameaçado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
211 CANOTILLO, J. Op. cit., (2003), p. 1158. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo concluído a apresentação dos fatos e a discussão sobre os mesmos, é chegado 

o momento de tratar das conclusões a que chegamos ao longo de toda a exposição. Contudo, 

declina-se de fazer uma lista com todas as conclusões parciais espalhadas ao longo da 

monografia. Evita-se, assim, uma repetição exaustiva. Por essa razão, opta-se pela enunciação 

concisa das respostas obtidas com as investigações das questões básicas formuladas na 

introdução (ver introdução). 

Antes, contudo, devemos fazer uma ressalva.212 Esta monografia está sendo 

apresentada como trabalho de conclusão de curso de graduação; portanto, as pesquisas 

empreendidas não puderam se estender pelo tempo que seria necessário para que o trabalho 

ficasse plenamente satisfatório. Durante poucos meses, estivemos envolvidos com essas 

atividades, mas temos consciência de que todo o esforço não foi o bastante; para se chegar ao 

nível de excelência que o tema merece, para isto, são necessários muitos anos de estudo. 

Assim, ao leitor pedimos compreensão aos limites do texto e do autor. Nosso maior 

objetivo é que, para ser um trabalho de término de graduação, esta monografia tenha sido 

satisfatória, colaborando, de alguma forma, para o entendimento de tema tão complexo, porém 

ainda pouco explorado. 

Feitas as devidas ressalvas, vamos às conclusões. 

No marco normativo da Constituição Federal, direitos fundamentais – exceto aqueles 

cujos sujeitos destinatários são exclusivamente os poderes públicos – vinculam os particulares. 

Essa vinculação se impõe partindo da premissa que direitos fundamentais são princípios, e como 

tais, constituem mandamentos de otimização - normas que exigem que algo seja realizado na 

maior medida possível diante das possibilidades fáticas e jurídicas existentes (ver item 3.2.1) – 

desta forma irradiando efeitos para além das relações Estado-indivíduo.  

Concluímos, também, que constituem fundamentos para essa vinculação dos 

particulares a direitos fundamentais o princípio da supremacia da Constituição, o postulado da 

                                                 
212 Ressalva também presente na obra monográfica de Gustavo César Machado Cabral, aonde o autor explana com 
maestria as adversidades enfrentadas pelo estudante de direito nesta fase final do curso. (CABRAL, Gustavo César 
Machado. Direito e simbolismo: a propriedade nos povos primitivos. [manuscrito] Paulo Antônio de Menezes 
Albuquerque (orientador). Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, 2008, p. 96) 
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unidade material do ordenamento jurídico, o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (CF, art. 1º, III) e o princípio constitucional da solidariedade (CF, art. 3º, I). 

Quanto à forma e ao alcance dessa vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais concluímos que os efeitos irradiados pelos direitos fundamentais em toda ordem 

jurídica, ao contrário do que ocorre no âmbito das relações entre Estado e indivíduo, não são e 

nem podem ser sempre diretos ou sempre indiretos.  

Dessa forma, o modelo que apresenta uma solução mais eficaz para o problema da 

eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares no âmbito do ordenamento 

jurídico brasileiro é o “modelo adequado” de Virgílio Afonso da Silva, inspirado a partir do 

“modelo em três níveis” de Robert Alexy.  

Nesses modelos, defendem seus autores uma utilização conjunta dos três modelos de 

aplicação (teoria da eficácia indireta, direta e de poderes de imputação) conforme assim exija o 

caso concreto. 

Portanto, podemos afirmar que a vinculação dos particulares a direitos fundamentais 

se materializa como eficácia imediata “graduada” por estruturas de sopesamento e valoração 

(item 3.2.4) que, no caso concreto, tomam em consideração os direitos fundamentais em colisão e 

as circunstâncias relevantes, não esquecendo que quando existente regulação legislativa 

específica suficiente e conforme a Constituição ocorrerá a eficácia das normas fundamentais 

somente na forma indireta. 

Por fim, enfatiza-se que a medida da vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais deve ser regulada e mensurada segundo parâmetros e exigências da Constituição 

Federal e não segundo a conveniência do direito privado. 
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