
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
Programa de Pós-Graduação em Direito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO: uma abordagem analítica do tema no ordenamento 

jurídico brasileiro  

 

 

Clarice Paiva Morais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
2010 

 
 

 



Clarice Paiva Morais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 HORIZONTALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO: uma abordagem analítica do tema no ordenamento 

jurídico brasileiro  

 

 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, como requisito parcial 
para obtenção do título de Mestre em Direito. 
 
Orientadora: Marinella Machado de Araújo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Belo Horizonte 
2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 
 
                 Morais, Clarice Paiva  
M827h           Horizontalização dos direitos fundamentais no estado 

democrático de direito: uma abordagem analítica do tema no 
ordenamento jurídico brasileiro / Clarice Paiva Morais. Belo 
Horizonte, 2010. 

                       146f.   
                        
                       Orientadora: Marinella Machado de Araújo 
                       Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Direito. 
                        
                        1. Direitos fundamentais. 2.  Estado de direito. 3. Princípio da 

dignidade da pessoa humana. 4. Solidariedade. I. Araújo, Marinella 
Machado de. II. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
Programa de Pós-Graduação em Direito. III. Título. 

                       
                                                                                  CDU: 342.7 

 
 



Clarice Paiva Morais 
 

Horizontalização dos direitos fundamentais no estado democrático de direito: uma 
abordagem analítica do tema no ordenamento jurídico brasileiro 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Direito da Faculdade de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,  

 
 
 
 
 

 
 

________________________________________________ 
Marinella Machado de Araújo (Orientadora) – PUC Minas 

 
 
 

________________________________________________ 
Taísa Maria Macena de Lima (Coorientadora) – PUC Minas 

 
 
 

________________________________________________ 
 José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior (Examinador) – PUC Minas 

 
 
 

________________________________________________ 
 Nelson Saule Junior (Examinador) – PUC São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte,       de                    de 2010. 
 
 
 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus pais e a minha irmã, que acompanham minhas escolhas e decisões me 

oferecendo sempre segurança e tranquilidade.  

A todos os amigos de academia, Gabi, Mariano, Leda, Maria Fernanda e demais 

colegas. 

Às minhas amigas de sempre, Leninha, Patrícia, Denise e Dani pelo apoio, confiança e 

amizade incondicional.  

À Nívea, diretora da faculdade Pitágoras, pela oportunidade e carinho.  

À professora Taísa pela disponibilidade e atenção.  

Em especial à professora Marinella, sempre atenciosa, inspiradora de meu futuro 

profissional.  

E por fim, à Suzana, pelo profissionalismo que me foi dedicado neste último ano e que 

me trouxe mudanças pessoais que se refletem em toda minha vida, presente, passada e futura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A realização concreta do valor da pessoa humana não depende só do Direito. 
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RESUMO 

 

 

O trabalho tem por objetivo desenvolver fundamentações teóricas, principiológicas e 

normativas sobre a horizontalização dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico 

pátrio.  Sob uma perspectiva analítica, expõe a evolução dos direitos fundamentais nos 

paradigmas estatais liberal, social e democrático de direito, a fim de situar o tema na 

atualidade, adentrando ao problema da falta de efetividade dos direitos fundamentais sociais 

não trabalhistas de caráter prestacional no Estado brasileiro para enfatizar a necessidade da 

aplicação direta ou imediata dos direitos fundamentais às relações jurídicas de natureza 

privada. São expostas as diversas teorias sobre o tema da horizontalização, entre as quais a 

state action doctrine, a teoria da convergência estatista, a teoria dos deveres de proteção, a 

teoria da aplicabilidade mediata ou indireta, o modelo em três níveis proposto por Robert 

Alexy, objetivando-se, no desenvolvimento do trabalho, subsidiar a prevalência da  teoria da 

aplicabilidade direta ou imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas, 

desenvolvida por Hans Carl Nipperdey na doutrina germânica na década de 50,  enfocando o 

caráter materialmente aberto da Constituição Federal, seus objetivos primaciais de construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária e seus princípios diretivos como a dignidade humana 

e a solidariedade.  A ideia de cooriginariedade entre a autonomia pública e privada proposta 

pela corrente crítica-deliberativa de Jürgen Habermas, desenvolvida na década de 80 na 

filosofia política contemporânea, consiste numa das principais fundamentações do tema num 

contexto estatal que se pretenda democrático. Além disso, a força normativa e a supremacia 

da Constituição, em conjunto com o princípio da unidade, bem como o disposto no artigo 5.o, 

parágrafo 1.o da Constituição Federal de 1988, vem corroborar a tese da aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas hodiernamente. O tema assume 

ainda grande importância na doutrina civil-constitucional, com a entrada em vigor do Código 

Civil de 2002 e seus novos paradigmas, o da eticidade, o da concretude ou operabilidade e o 

da socialidade. O trabalho traz ainda, alguns questionamentos sobre a aplicação da teoria 

direta ou imediata dos direitos fundamentais sociais não trabalhistas, de caráter prestacional às 

relações privadas, tratado ainda de forma tímida pela doutrina pátria e estrangeira, num 

contexto de desigualdades sociais e miséria onde se imiscui a sociedade brasileira. Aborda-se, 

por fim, o princípio da proporcionalidade como o principal método suscitado pela doutrina 

pátria para o tratamento da colisão entre o direito fundamental em jogo e o princípio da 



autonomia privada e alguns parâmetros construídos pela doutrina nacional para resolver a 

colisão de interesses em jogo.  

 
Palavras-chave:  Horizontalização.  Direitos  fundamentais.  Estado  democrático   de   direito.  
                           Dignidade da pessoa humana. Solidariedade. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

The work aims to develop theoretical foundations, principles, and rules about the flattening of 

fundamental rights in the legal parental rights. Under an analytical perspective, exposes the 

evolution of rights in the liberal state paradigm, social and democratic rights in order to place 

the topic in the news, pushing into the problem of lack of effectiveness of fundamental social 

character of labor no service component in the Brazilian State to emphasize the need for 

immediate or direct application of fundamental rights to legal relations of a private nature. 

Presents the various theories on the topic of hierarchical structures, including the state action 

doctrine, the theory of convergence statist theory of the duty of protection, applicability of the 

theory of mediate or indirect, the three-level model proposed by Robert Alexy, the object 

being, work development, support the prevalence of the theory of direct and immediate 

applicability of fundamental rights in private relations, developed by Hans Carl Nipperdey 

Germanic doctrine in the 50's, focusing on the character physically open the Constitution, 

their goals primatial construction of a free, fair and its guiding principles as human dignity 

and solidarity. The idea of co-originary between the private and public autonomy proposed by 

current critical-deliberative Jürgen Habermas, developed in the 80s in contemporary political 

philosophy is one of the main foundations of the subject in a context state that pretends to be 

democratic. Moreover, the normative force and supremacy of the Constitution, together with 

the principle of unity, and the provisions of art. 5, paragraph 1 of the Constitution of 1988, 

corroborates the thesis of direct applicability of fundamental rights in private relations of 

today. The theme is even important in the civil and constitutional doctrine, with the entry into 

force of the Civil Code of 2002 and its new paradigms of ethics, of concrete or operability, 

and sociality. The work also brings some questions on the application of the theory of direct 

or immediate social rights not labor, of a service component to private relations, the treaty still 

so simple for home and foreign doctrine in the context of social inequalities and poverty 

which interferes Brazilian society. We approach, finally, the principle of proportionality as the 

primary method raised by the doctrine homeland for the treatment of the collision between the 

fundamental right at stake and the principle of autonomy and some parameters constructed by 

national doctrine for resolving the clash of interests at stake.  

 

Key-words: Horizontalization. Fundamental rights. Democratic state of  law.  Human  dignity.  

                   Solidarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O maior desafio no Brasil, na modernidade, sem dúvida, é vencer o problema das 

desigualdades sociais.  

A massa de excluídos, alijados da sociedade, campeia o país numa proporção 

crescente estarrecedora, configurando um quadro social desalentador. 

 Falência das políticas públicas no país? Falência do próprio modelo democrático 

representativo? Falta de vontade política ou escassez de recursos destinados a efetivar os 

direitos fundamentais sociais elencados na Constituição de 1988? Não importa. O nosso 

desafio hoje é encontrar saídas dentro de uma sociedade hipercomplexa, plural e que contém, 

pelo menos no plano filosófico, princípios e regras capazes de enfrentar o problema e acionar 

toda a sociedade, que se imiscuiu, sem perceber, no paradigma da desigualdade, da 

indiferença e da indignidade. 

 É nesse contexto que o tema horizontalização dos direitos fundamentais assume 

importância hodiernamente.  

Em um primeiro momento, cumpre conceituar a expressão, para que seja delimitado o 

objeto de estudo do presente trabalho.  

A expressão Drittwirkung der grundrechte (eficácia perante terceiros) foi pioneira na 

tradução da idéia de aplicação dos direitos fundamentais nas relações jurídicas travadas entre 

particulares.  Significa, sem exclusão de outras expressões, não raro, empregadas na doutrina 

e jurisprudência 1, a vinculação de entes de natureza privada aos direitos fundamentais, que 

originariamente, foram concebidos para proteger os indivíduos em suas relações verticais 

estabelecidas com o Estado (direitos negativos de defesa).  

A horizontalização dos direitos fundamentais, neste diapasão, pode se desenvolver no 

âmbito do poder Executivo, Legislativo ou Jurisdicional, inclusive sem qualquer intervenção 

estatal. As relações trabalhistas, por exemplo, representam um tipo de horizontalização de 

direitos fundamentais disposta contratualmente entre dois entes de natureza privada, 

consubstanciada na Constituição Federal. 2 As ações afirmativas nada mais são que formas de 

                                                
1 Outras expressões como horizontalwirkung (eficácia horizontal dos direitos fundamentais) ou eficácia privada 
ou ainda eficácia dos direitos fundamentais no direito privado são utilizadas para denotar o mesmo sentido que 
aqui se quer dar ao tema. 
2 Nas palavras de Jane dos Reis Gonçalves Pereira, elucidando o entendimento de Juan Bilbao Ubilos, “(...) não é 
surpreendente que a fecunda teoria da eficácia privada tenha surgido e se desenvolvido no âmbito das relações 
trabalhistas”. Nas lições da autora:  



horizontalização dos direitos fundamentais organizadas pelo Poder Executivo e 

implementadas pelo Poder Legislativo através da edição de leis dispondo sobre o assunto, ou 

mesmo medidas privadas, coercitivas ou voluntárias, implementadas na promoção ou 

integração de indivíduos e grupos sociais tradicionalmente discriminados. 3 Além disso, 

inúmeras ações do governo e mesmo do Poder Legislativo na edição de leis constitucionais ou 

infraconstitucionais são formas de horizontalização dos direitos fundamentais. 4  

No entanto, o trabalho pretende abordar o tema nos discursos de aplicação, ou seja, no 

âmbito do Poder Judiciário, investigando as diversas teorias existentes na atualidade e 

procurando desvendar como vem sendo abordado o assunto na doutrina e jurisprudência 

pátria. 

Outro aspecto de suma importância é entender que alguns direitos fundamentais não 

podem, pela sua própria natureza, ser horizontalizados, sendo exigíveis tão somente do 

Estado. Assim, o direito ao asilo político, os direitos de nacionalidade, dentre outros. Outros 

direitos, pela sua própria natureza, podem ser exigidos não só do Estado, mas de entidades de 

natureza privada. 5   

O presente estudo tem por finalidade abordar o tema de uma forma geral, enfatizando 

a horizontalização dos direitos fundamentais de natureza defensiva, enfatizados pela 

emblemática decisão proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira 

                                                                                                                                                   
“(...) A empresa, como organização econômica, gera uma situação de poder e, correlativamente, outra de 
subordinação. Os poderes do empresário (o poder de direção e disciplinar) constituem, portanto, uma ameaça 
potencial para os direitos fundamentais do trabalhador, dada a forte implicação da pessoa deste na execução da 
prestação laboral (...)” (PEREIRA, 2008, p.148).   
3 Cf. Cruz (2003) completa: “As ações afirmativas são, portanto, atos de discriminação lícitos, e necessários à 
ação comunicativa da sociedade”. Logo, não devem ser vistos como “esmolas” ou “clientelismo”, mas como um 
elemento essencial à conformação do Estado Democrático de Direito. (CRUZ, 2003, p.185).  
4 Daniel Sarmento (2008), corroborando a aplicabilidade direta ou imediata dos direitos fundamentais sociais não 
trabalhistas às relações privadas, assevera que: “O legislador não só pode, como em alguns casos está 
constitucionalmente obrigado a editar normas que imponham aos agentes privados certos deveres  sociais. Neste 
sentido, justifica-se a produção legislativa garantindo, por exemplo, a gratuidade dos transportes de massa para 
idosos e deficientes de baixa renda, impondo regras para os reajustes em planos de saúde em favor da pessoa 
idosa, obrigando os bancos privados a destinarem uma parcela dos recursos que captarem a programas de 
financiamento de habitação popular, etc.” (SARMENTO, 2008, p.297-298).  
5 Jane dos Reis Gonçalves Pereira destaca neste sentido que “(...) há certas normas de direito fundamental que 
são, por essência, oponíveis a particulares, tais como o direito de propriedade, o direito à indenização por dano 
moral, o sigilo epistolar e telefônico, a liberdade de associação na dimensão negativa, os direitos dos 
trabalhadores, o direito de greve, etc. De outro lado, certos direitos são exclusivamente dirigidos ao Estado, tais 
como os direitos políticos, as garantias processuais, o direito à não-extradição e o direito de nacionalidade.” 
(PEREIRA. Jane dos Reis Gonçalves. Apontamentos sobre a aplicação das normas de Direito Fundamental nas 
relações jurídicas entre particulares. p.141). No mesmo sentido, aduz Sarmento, sobre o entendimento do autor 
espanhol Bilbao Ubilos a respeito da existência de direitos fundamentais na Constituição espanhola: “(...) 
existem direitos fundamentais na Constituição espanhola cuja própria estrutura pressupõe a eficácia horizontal 
imediata, como por exemplo, os direitos à honra, à intimidade, à imagem e à liberdade de religião. Outros, pela 
natureza, vinculam apenas o Estado. Não existe, segundo ele, uma homogeneidade entre todos os direitos 
fundamentais, de modo que se torna necessária uma análise de cada direito fundamental para verificar a 
existência e a extensão da sua eficácia horizontal.” (SARMENTO, 2008, p.206).  



Mendes, reintegrando compositor a uma sociedade civil sem fins lucrativos dotada de 

personalidade jurídica de direito privado – a União Brasileira de Compositores – por 

desrespeito ao direito fundamental à ampla defesa (direito de primeira dimensão), 

demonstrando que a efetivação dos direitos fundamentais é responsabilidade não só do 

Estado, mas das pessoas físicas e jurídicas de direito privado, decorrendo tal responsabilidade 

dos pressupostos do próprio Estado de Direito. 

No entanto, não se pretende excluir a horizontalização de outros direitos fundamentais, 

proferindo o trabalho, ao final, alguns apontamentos sobre a horizontalização dos direitos 

fundamentais de natureza social não trabalhista às relações privadas.  

 Neste diapasão, o tema vem se desenvolvendo a partir da descoberta de que não só o 

Estado pode ameaçar os direitos fundamentais dos cidadãos, mas entes particulares detentores 

de poderes econômicos, sociais, midiáticos e políticos, florescendo a ideia de aplicabilidade 

direta de tais direitos às relações de natureza privada.   

 A ideia de equiprimordialidade entre a autonomia privada e pública, 6 própria do 

Estado democrático de direito, e a redescoberta da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos 

fundamentais, 7 destacando o caráter materialmente aberto da Constituição de 1988, 

corroboram ainda mais o tema na atualidade. 

Paralelamente a tais concepções, o panorama de exclusão e desigualdades sociais, 

principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, refletindo uma realidade social 

“exclusiva”, faz com que os operadores do direito busquem encontrar novas abordagens para 

enfrentar o problema da justiça social e distributiva, revalorizando a participação de toda 

sociedade neste processo e intensificando princípios básicos, reafirmados na ordem jurídica 

moderna, como o princípio da solidariedade e dignidade humana. 

 A evolução e transformação dos direitos fundamentais fazem com que doutrina e 

jurisprudência pátrias tenham um novo desafio: compreender as novas funções dos direitos 

fundamentais, enfrentando os problemas hermenêuticos dos inúmeros desdobramentos dessa 

nova concepção que retrata a superação do modelo estatal liberal em busca da consolidação 

                                                
6 Cf.: “A co-originalidade da autonomia privada e pública somente se mostra quando conseguimos decifrar o 
modelo de autolegislação através da teoria do discurso, que ensina serem os destinatários simultaneamente os 
autores de seus direitos.” (HABERMAS, 1997, p.139). Sob tal perspectiva, Habermas critica a ideia kantiana de 
subordinação do direito à moral, supervalorizando a autonomia privada em detrimento da pública e a ideia de 
Rosseau, noutro giro, de supervalorização da autonomia política em detrimento da autonomia privada. 
7 A perspectiva jurídica objetiva dos direitos fundamentais foi impulsionada com a lei fundamental de 1949 na 
Alemanha, sendo evocada pela doutrina e jurisprudência a emblemática decisão proferida em 1958 pela Corte 
Federal Constitucional no caso Lüth. A partir daí, consignou-se que os direitos fundamentais não se limitavam à 
dimensão subjetiva de defesa do indivíduo face ao Estado, mas teriam natureza jurídica-objetva com eficácia em 
todo ordenamento jurídico. A  Drittwirkung constitui  um dos principais desdobramentos da perspectiva jurídica-
objetiva dos direitos fundamentais sendo o assunto  abordado em momento oportuno.  



do verdadeiro estado democrático de direito, consubstanciado nos ideários de justiça social  e 

de igualdade substantiva.  

A hermenêutica constitucional contemporânea exige agora uma aproximação entre a ética 

e o direito, bem como a abolição de qualquer concepção autopoiética e segregacionista do 

direito privado que agora, com a alteração de paradigmas, reclama uma conciliação 

inseparável com o direito público. Assim, urge associar e colmatar interesses privados e 

interesses públicos, conciliando autonomia privada e direitos fundamentais.  

Dentro dessa vertente, o presente trabalho visa elucidar o tema da aplicabilidade direta 

dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro às relações privadas, ou seja, a 

aplicação dos direitos fundamentais através do Poder Judiciário, independente de mediação 

legislativa nos discursos de aplicação, reafirmando a tensão existente entre interesse público e 

interesse privado, ordem pública e interesses individuais.  

A partir da análise da evolução histórica dos modelos estatais, o trabalho, a partir da 

constatação de que atualmente, vivemos no Brasil, numa ordem que se diz democrática, visa 

encontrar substratos teóricos, doutrinários, principiológicos e jurisprudenciais, a fim de 

fundamentar o tema à luz da Constituição Federal e, por fim, especificar diretrizes e 

parâmetros dentro da doutrina nacional que consubstanciem a forma da aplicação da teoria 

direta e imediata da horizontalização, uma vez que, em última análise, a aplicabilidade dos 

direitos fundamentais às relações privadas não pode equiparar-se a aplicabilidade desses 

mesmos direitos contra os Poderes Públicos, transplantando-se o particular para a posição de 

sujeito passivo do direito fundamental, pois o indivíduo, diversamente do Estado, está 

investido de direitos fundamentais pela Constituição Federal de 1988, sendo titular da 

denominada autonomia privada. 

 Pelo exposto, o trabalho estruturar-se-á em quatro capítulos.  

Após a explanação introdutória, o capitulo 2 irá tratar da evolução dos direitos 

fundamentais e as principais características dos modelos estatais liberal, social e democrático 

de direito.  

Após concluir que a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, que 

elenca direitos fundamentais e também os garante, vivemos sob a égide do estado 

democrático de direito, o trabalho analisa o problema da falta de efetividade dos direitos 

fundamentais sociais na atualidade, destacando importantes conceitos como o mínimo 

existencial e a reserva do possível. Tal enfoque servirá para os apontamentos desenvolvidos 



ao final sobre a possibilidade de aplicação da teoria direta ou imediata dos direitos 

fundamentais sociais não trabalhistas na sua dimensão prestacional às relações privadas.  

O capítulo 3 analisa o tema da horizontalização à luz do ordenamento jurídico pátrio, 

destacando a emblemática decisão que problematizou o assunto em 2007 na jurisprudência 

brasileira, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a eficácia dos direitos 

fundamentais às relações privadas, reintegrando sócio excluído da União Brasileira de 

Compositores – sociedade civil sem fins lucrativos, por inobservância de um direito 

fundamental individual – o direito ao devido processo legal.  

O capítulo aborda o surgimento do tema como desdobramento direto do 

reconhecimento da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos fundamentais na Alemanha, a 

partir da decisão do caso Lüth.  

Após tal análise, serão expostos e discutidos os principais fundamentos para admissão 

no Brasil da teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais, enfatizando os princípios 

objetivados pela Constituição Federal de 1988, o postulado da supremacia da Constituição 

Federal, a consagração do artigo 5.o, parágrafo 1.o, e a relação de cooriginariedade entre a 

autonomia pública e privada desenvolvida por Habermas (1997), própria das sociedades 

pluralistas democráticas contemporâneas.   

O capítulo aborda ainda o tema, à luz da perspectiva civil-constitucional, destacando 

as novas diretrizes perseguidas e encampadas pelo Novo Código Civil de 2002. 

O capítulo 4 faz uma breve análise das teorias sobre a horizontalização dos direitos 

fundamentais existentes, destacando a State action doctrine, a teoria da convergência estatista, 

a teoria dos deveres de proteção, as teorias alternativas propostas por Robert Alexy (2008) 

que concebe um modelo em três níveis, a teoria da aplicação mediata ou indireta dos direitos 

fundamentais, prevalecente na Alemanha, concebida por Günther Dürig e avalizada por Hesse 

(2001), e a teoria da aplicação imediata ou direta dos direitos fundamentais, desenvolvida por 

Hans Carl Nipperdey e explicitamente aceita na jurisprudência pátria, sendo a teoria 

predominante entre os doutrinadores brasileiros na contemporaneidade. 

Finalmente, o capítulo 5 traz o princípio da proporcionalidade como o método 

utilizado pela maior parte dos doutrinadores brasileiros na aplicação direta dos direitos 

fundamentais às relações privadas. Enfatiza também algumas considerações acerca da 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais sociais não trabalhistas, já que o 

problema da desigualdade social e a crise de efetividade desses direitos elucidam a teoria da 

aplicação direta, mas não soluciona o problema da forma de sua aplicação, principalmente, 

em vista da pouca explanação doutrinária sobre o assunto.  



Por fim, a conclusão consiste numa explanação geral e conclusiva sobre todo o 

trabalho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: A PASSAGEM DO 

MODELO LIBERAL PARA O MODELO SOCIAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 

Os direitos fundamentais 8, entendidos no presente trabalho como os direitos humanos 

positivados num determinado ordenamento jurídico 9, sofreram em seu conteúdo inúmeras 

transformações, marcadas por retrocessos, avanços, contradições, representando fruto das 

aspirações e necessidades sociais, desencadeando o reconhecimento de dimensões 10 de 

direitos como os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, nascidos no modelo estatal 

liberal, social e democrático de direito, respectivamente.   

Para entender a evolução desses direitos no contexto mundial e dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro, mister o esclarecimento dos aspectos econômicos, políticos, sociais e 

históricos próprios dos modelos estatais que se consolidaram com o advento da modernidade 
11 e a superação do paradigma medieval. 

Os movimentos constitucionalistas, ocorridos no século XVII, inauguram uma nova 

era, a era das constituições, ou seja, a era de um documento capaz de promover uma 

ordenação sistemática à sociedade, nascendo o modelo de estado liberal.    

A evolução dos movimentos constitucionais permitiu a constatação paulatina e gradual 

de que os modelos estatais liberal e social foram insuficientes à satisfação dos interesses e 

                                                
8 De acordo com Ferrajoili (2001), direitos fundamentais seriam direitos subjetivos que as normas de um 
determinado ordenamento jurídico atribuem universalmente a todas as pessoas com capacidade de agir, 
possuindo como características estruturais: forma universal, generalidade, abstração, indisponibilidade e 
inalienabilidade. (FERRAJOLI, 2001, p.291-292). 
9 Sarlet (2005) aduz três dimensões à concepção dos direitos fundamentais: os direitos fundamentais, que seriam 
os direitos do homem positivados pelo direito constitucional interno de cada Estado, surgindo da positivação dos 
direitos naturais reconhecidos pela doutrina jusnaturalista, os direitos humanos, positivados na esfera 
internacional e os direitos naturais, outorgados ao homem pela sua mera condição humana numa dimensão pré-
estatal ou supra-estatal, concebidos numa fase anterior à formação da modernidade. (SARLET, 2005, p.39-40).  
10 O termo dimensões de direitos fundamentais é mais apropriado em detrimento do termo gerações, já que os 
direitos fundamentais, além de possuírem caráter indivisível, superando a noção desses direitos como grupos 
estanques, têm o caráter de um processo cumulativo e complementar, havendo releitura dos direitos e garantias 
já reconhecidos e não alteridade, nas lições de Sarlet (2005, p.53) e Bonavides ( 2004, p.518-519). Ora, como 
desfrutar de liberdade sem condições de existência mínima, sem o mínimo de dignidade e igualdade? Neste 
sentido, destacam-se também as lições de Bobbio (1992), que concebe os direitos do homem como direitos 
históricos, nascidos de forma gradual, dispostos cronologicamente em diversas fases ou gerações como os 
direitos de segunda geração, de terceira, a exemplo do direito a um ambiente ecologicamente saudável, e ainda, 
os de quarta geração, referentes aos efeitos traumáticos da pesquisa genética. (BOBBIO, 1992, p.5-6).  
Vale destacar que, além dos direitos fundamentais de 1.ª e 2.ª dimensões, existe a classificação dos direitos 
fundamentais de 3.a dimensão, abrangendo os direitos de titularidade coletiva ou difusa, como o direito a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à paz, à autodeterminação dos povos e ao desenvolvimento.  
 
11 De acordo com Marilena Chauí (2008), a modernidade, “é o movimento pelo qual o homem deixa de ser 
conduzido pela religião e a autoridade e passa a conduzir o seu próprio destino”. (CHAUÍ, 2008, p.345-390). 



valores que informam as sociedades contemporâneas, marcadas pelas inúmeras concepções de 

vida digna, pela globalização e pela égide da comunicação e informação.  

O Estado democrático de direito, inaugurado no Brasil com o advento da Constituição 

de 1988 possui as características capazes de suplantar os modelos anteriores, promovendo 

uma releitura dos direitos fundamentais ditos de primeira e segunda dimensão, além de 

incorporar novos direitos, os de terceira dimensão, buscando efetivar a cidadania, por meio da 

instrumentalização desses mesmos direitos.  

 

 

2.1 O modelo de estado liberal e os direitos fundamentais individuais 

 

 

O primeiro tipo de modelo estatal constitucional existente na modernidade é o liberal, 

consolidado com a revolução norte-americana em 1776 que culminou com a independência 

das 13 colônias e a revolução francesa que se iniciou a partir de 1789, consubstanciada nos 

ideais de liberdade, fraternidade e igualdade.   

Com os movimentos constitucionalistas, implantam-se os estados de direito, 

enterrando o amálgama normativo de religião, direito, moral e costumes que se encontrava a 

sociedade pré-moderna de castas. 12  

A passagem para a modernidade e a ascensão do indivíduo e sua racionalidade como 

eixo central do conhecimento significou ruptura com o direito natural fundamentado num eixo 

objetivo e exterior cuja fonte e origem encontravam-se na natureza, para alicerçar-se na 

subjetividade e na razão humana. “Essa ruptura paradigmática teve como conseqüência, nos 

domínios jusfilosóficos, a ascensão e consolidação da figura do indivíduo e de sua 

racionalidade como eixo central de todo o conhecimento.” (FERRAZ, 2007, p. 27).  

O cenário político da época que antecede o constitucionalismo é a centralização do 

poder político, fragmentado durante a Idade Média e reunificado a partir do século XV, 
                                                
12 Com o movimento constitucionalista implantam-se Estados de Direito que resultam da conformação da 
organização política à necessidade de se impor e dar cursos a essas idéias, tidas como direito natural de cunho 
racional, verdades matemáticas absolutas e inquestionáveis que deveriam caracterizar o indivíduo – essa outra 
invenção da modernidade. O Direito é visto, assim, como um sistema normativo de regras gerais e abstratas, 
válidas universalmente para todos os membros da sociedade. O Direito Público, no entanto, deveria assegurar, 
ainda que de distintos modos, o não retorno ao absolutismo, precisamente para que aquelas idéias abstratas 
pudessem ter livre curso na sociedade, mediante a limitação do Estado è lei e a adoção princípio da separação 
dos poderes que, ainda que lido de distintos modos, sempre deveria requerer no mínimo, também a aprovação da 
representação censitária da “melhor sociedade” no processo de elaboração dessas mesmas leis. (NETTO, 1999, 
p.478). 
 



organizando o regime absolutista, no qual a figura do rei confundia-se com a figura do próprio 

Estado.  

Tal cenário caracterizado pelo arbítrio ilimitado da figura do monarca, torna-se 

ambiente favorável para concretização e juridicização dos direitos do homem. 

O surgimento da Modernidade, com o advento do modelo liberal de estado e a 

juridicização dos direitos fundamentais, vincula-se ao que Max Weber denomina de 

“desencantamento do mundo”, na aposta na razão e na ciência, no mundo antropocêntrico, 

que valoriza antes de tudo, o homem, desvinculando-se da perspectiva eminentemente 

organicista da sociedade pré-moderna. 13 “(...) no seio de um novo mundo dessacralizado, a 

crença na razão humana e na plenitude das potencialidades do indivíduo propiciou as férteis 

condições para a consolidação de um Direito natural laico que, agora, tem sua origem na 

natureza humana.” (FERRAZ, 2007, p.27).  

O modelo estatal liberal caracteriza-se pela busca da igualdade formal, da garantia da 

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

consolidando, por conseguinte, a hegemonia da burguesia em substituição à nobreza, criando 

arcabouço institucional indispensável ao florescimento do regime capitalista. “(...) já que a 

liberdade é fazer tudo aquilo que as leis não proíbam, quanto menos leis, mais livres seriam 

as pessoas para desenvolver as suas propriedades.” (NETO, 1999, p. 479).  

Com relação aos direitos fundamentais, foi com a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e do Cidadão em 1789, representando efetiva queda da monarquia absolutista 14, 

que houve a concretização dos direitos consagrados no seio do pensamento iluminista, 

prevendo a tripartição dos poderes, o pluripartidarismo, a representação política, a liberdade 

consubstanciada na propriedade como elementos fundamentais de substanciação desses 

direitos. 

 Pode-se dizer que os direitos fundamentais, num primeiro momento, conceberam-se 

como direitos inatos, conforme a doutrina iluminista e jusnaturalista dos séculos XVII e 
                                                
13 Na política, a Modernidade se identifica com os valores da liberdade, igualdade, solidariedade e democracia, 
em torno dos quais foi erigido o Estado Moderno. As duas grandes ideologias que dividiram o mundo no século 
XX, liberalismo e socialismo, realizaram leituras diferentes destes mesmos valores, mas deles não se afastaram. 
São ambas, portanto, essencialmente modernas, indiscutíveis legados do Iluminismo. (SARMENTO, 2006, 
p.37).  
Nas palavras de Cittadino (2000), “Quando Weber identifica a modernidade com um processo de 
desencantamento do mundo, ele observa que o direito rompe com qualquer espécie de transcendência. Liberado 
dos preconceitos, das tradições e das visões míticas do mundo, o indivíduo se torna capaz de dar a si mesmo o 
seu próprio direito.” (CITTADINO, 2000, p.142).  
14 O art. 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão continha em seu bojo uma fórmula 
para que o Movimento Iluminista concretizasse e legitimasse o poder, através das Constituições: “toda 
sociedade, na qual a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não 
tem constituição.”.  



XVIII (Hobbes, Locke, Rousseau e Kant). Mais tarde, conceberam-se como direitos públicos 

subjetivos 15, sendo considerados direitos de defesa, de abstenção do Estado face ao indivíduo 

que deveria permanecer livre, mantendo uma esfera de autonomia individual contra o poder 

estatal. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão consistem no direito à vida, à 

liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, complementados, posteriormente, pelas 

liberdades de expressão coletiva (de imprensa, manifestação, reunião, associação), pelos 

direitos de participação política e algumas garantias processuais como o devido processo 

legal, o habeas corpus e o direito de petição.  

  Tais direitos refletem a perspectiva de que, para o desenvolvimento da sociedade de 

forma harmoniosa, não deveria haver intervenção do ente estatal, numa franca tentativa de 

suplantar os desmandos do estado absoluto, concebendo-se os direitos humanos como limites 

à atuação do Estado em prol da liberdade dos governados, já que o homem é titular de direitos 

que antecedem a instituição do Estado.  

Nesse sentido, há uma profunda reestruturação da sociedade civil, imiscuindo-se os 

direitos fundamentais também na esfera privada, de forma que: 

 
Não só o sistema político foi transformado, mas toda a arquitetura social foi 
redesenhada: suprimiram-se as prerrogativas corporativas, clericais e 
nobiliárquicas, alterando-se radicalmente a forma como os indivíduos 
relacionavam-se entre si. Tais mutações – amparadas que estavam no 
jusnaturalismo secular contratualista – fundavam-se na noção de que as pessoas 
nascem livres e iguais, sendo titulares de direitos naturais, que devem ser tidos em 
conta na própria organização da sociedade. Nessa perspectiva, os ideais de 
igualdade e liberdade dão origem a um acervo de princípios que repercutem tanto 
na esfera pública quanto na órbita privada. (PEREIRA, 2003, p.125) 

 

 Entretanto, a despeito disso, consolidou-se no século XIX, pela doutrina liberal dos 

direitos fundamentais, pensamento diverso ao dos filósofos jusnaturalistas, reduzindo-se o 

direito ao direito positivado, transpondo-se o direito natural para o Código, passando a existir 

como sistema independente da moral, da realidade econômica e da organização política. 
 

Por mais paradoxal que possa parecer, o apogeu do Direito natural como 
fundamento teórico de codificação dos Direitos, representou ao mesmo tempo o seu 
declínio e superação, nesse sentido inclusive a propiciar o surgimento de nova base 
jusfilosófica: o positivismo, e com ela, exsurge uma nova leitura desempenhado 
pelos princípios. (FERRAZ, 2007, p.28).  

                                                
15 Na clássica formulação de Jellinek os direitos fundamentais deixam de ser considerados naturais e inatos, 
anteriores ao poder estatal, para transformarem-se em autolimitações a este poder, gerando pretensões do 
indivíduo, sendo exercido exclusivamente dentro do marco legal.  



Nessa esteira, articulam-se dois sistemas diferentes para proteção da liberdade dos 

homens: a Constituição Federal, que prevalecia nas relações entre indivíduos e Estado, 

governantes e governados, e o Código Civil, que conservava em seu bojo, como regra 

imutável e absoluta, o princípio da autonomia privada.  
 

Nesse período, prevaleceu a idéia de que o Código Civil representava o centro do 
sistema do Direito Privado. O Código, que deveria cristalizar normas racionais e 
imutáveis, assentava-se na garantia da propriedade e da liberdade contratual, 
protegendo os interesses da burguesia ascendente. (SARMENTO, 2006, p.323).  

 

Os Códigos incorporaram a doutrina voluntarista e individualista consagrada pelo 

Código napoleônico 16, que destacava o indivíduo como único vértice norteador do sistema 

jurídico.  

A crença no individualismo, nos valores do contrato e da propriedade, marca este 

período onde o direito público não interferia na esfera privada, sendo o Código Civil 

considerado único estatuto monopolizador das relações privadas. 17  

O período liberal, nesse diapasão, é marcado pelo estabelecimento de rígida fronteira 

entre a sociedade civil e o Estado, entre o interesse público e privado, prevalecendo a 

superioridade do indivíduo em detrimento do grupo e do Estado.  

O ente estatal regulava as relações sociais de forma apenas procedimental, sendo-lhe 

vetado impor aos indivíduos valores de ordem substantiva. 

Pode-se concluir a partir dessa explanação, que no modelo estatal liberal não havia 

incidência dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares, devido ao fosso 

estabelecido entre as esferas pública e privada, e a consagração do princípio da autonomia 

privada, desempenhando o Código Civil relevante importância sob essa perspectiva.  
 

De acordo com a doutrina liberal clássica, os direitos fundamentais limitar-se-iam 
à regência das relações públicas, que tinham o Estado como um de seus pólos. Tais 
direitos eram vistos como limites ao exercício do poder estatal, que, portanto, não 
se projetavam no cenário das relações jurídico-privadas. (SARMENTO, 2006, 
p.193). 

                                                
16 Segundo Jane dos Reis Gonçalves Pereira (2003), “O paradigma da cisão entre direito público e direito 
privado foi o Código Napolêonico de 1804, que veio a tornar-se um modelo para outros países europeus.” 
(PEREIRA, 2003, p.129). 
17 De acordo com Gustavo Tepedino (2008), “O direito privado tratava de regular, do ponto de vista formal, a 
atuação dos sujeitos de direito, notadamente o contratante e o proprietário, os quais, por sua vez, a nada 
aspiravam senão ao aniquilamento de todos os privilégios feudais: poder contratar, fazer circular as riquezas, 
adquirir bens como expansão da própria inteligência e personalidade, sem restrições ou entraves legais. Eis aí a 
filosofia do século XIX que marcou a elaboração do tecido normativo consubstanciado no Código Civil de 
1916.” (TEPEDINO, 2008, p.2).  
  



 E ainda: 

 
De tudo isso, resulta evidente que, no contexto jurídico europeu do séc. XIX, era 
impossível cogitar da aplicação dos direitos fundamentais previstos na constituição 
às relações privadas, já que, em última análise, estes eram concebidos como 
direitos na medida da lei. Em verdade, na Europa os direitos fundamentais – até a 
generalização do controle de constitucionalidade – resumiam-se ao princípio da 
legalidade. 
(...) Assim, apenas com a recepção do princípio da supremacia da constituição pelo 
direito europeu o tema da incidência dos direitos nas relações inter privados 
passará a ser colocada. Todavia, a tradição jurídica legada do Estado Liberal de 
Direito será um fator determinante para justificar a resistência à idéia de 
oponibilidade dos direitos fundamentais aos particulares. (PEREIRA, 2003, 
p.131).  

 

A prevalência da autonomia privada sobre a pública refletia-se na prevalência do 

Código Civil sobre a Constituição Federal, como centro de segurança jurídica, garantidores da 

liberdade e da propriedade e, por conseguinte, refletindo o papel do Poder Legislativo como o 

principal membro da tripartição dos poderes, poder garantidor da vontade da maioria.  

De acordo com Pereira (2003), 

 
A produção normativa estatal é então decomposta em dois campos bem definidos de 
regulação: o direito civil e o administrativo. O primeiro disciplina as relações entre 
as pessoas privadas – tidas como de coordenação –, enquanto o segundo se ocupa 
de normatizar as relações verticais que se dão entre o aparato estatal e os 
indivíduos. (p. 129) 

 

Os Juízes representavam “La bouche de La loi”, sendo incapazes de interpretar o 

direito além do método da subsunção própria da dogmática de Saviny 18.  

Consolidava-se, por conseguinte, a era do positivismo jurídico, a era clássica do 

direito coercitivo e sancionatório, ignorando a existência dos princípios jurídicos, sendo o 

direito concebido como um sistema compactado onde nenhuma relação humana distanciava-

se da capacidade legislativa de autorregular as relações jurídicas. Ao Poder judiciário 

incumbia a tarefa de aplicar a lei ao caso concreto e ao Poder Executivo incumbia a tarefa de 

garantia do direito, da certeza e segurança jurídicas.  

 
Cabe, então, ao juiz, como agente estatal, um papel rigidamente delimitado pela 
teoria da separação de poderes, qual seja o de concretizador da ordem estabelecida 
e incorporada nos Códigos pela vontade geral do povo, por meio de seus 
representantes. Não é dada a ele qualquer margem de ação fora dos contornos 

                                                
18 Cf. Álvaro Ricardo de Souza Cruz (2007), “a hermenêutica limitava-se ao esforço sintático e semântico dos 
textos jurídicos a partir de métodos de dedução e subsunção, típicos da conhecida proposta de Savigny”. (CRUZ, 
2007, p.272-273). 



sintático-semânticos da lei ou de sua interpretação metódica. (FERRAZ, 2007, p. 
31) 

 

No cenário econômico, o Estado absenteísta permitiu que a “mão invisível do 

mercado” desencadeasse um processo de crescimento e concentração de riqueza jamais visto 

na história da humanidade.  

O modelo liberal, marcado pelo liberalismo econômico, e pela ausência estatal nas 

relações econômicas, promoveu um desmensurado crescimento econômico de forma arbitrária 

e desigual, desencadeando a necessidade de releitura dos direitos fundamentais e incorporação 

de novos direitos, capazes de efetivamente garantir o mínimo necessário a uma existência 

digna.   

 

 

2.2 O modelo estatal social e a consolidação dos direitos fundamentais sociais ou de 

segunda dimensão 

 

 

A crescente industrialização do século XIX, a acentuação de um processo de 

crescimento e concentração de riquezas, culminando com a eliminação da livre concorrência, 

retrata um cenário político e econômico caracterizado pela exploração do homem pelo 

homem, pelo aumento das desigualdades sociais, acentuando a miséria e a fome.  

Aos poucos se percebeu que apesar dos progressos que acarretou para a humanidade, a 

liberdade não foi capaz de assegurar a igualdade.  

Nesse palco de constantes opressões aos direitos fundamentais, surgem algumas 

doutrinas questionando o individualismo exacerbado do estado liberal, como o marxismo 19, a 

doutrina do socialismo utópico 20 e a doutrina social da igreja. 21  

Com a pressão social, o quadro de tensão e revolta, numa tentativa de apaziguar a 

insatisfação social geral, passou-se a admitir uma pequena e paulatina mudança de postura 

frente a questões socioeconômicas, garantindo-se alguns direitos sociais, principalmente, 

                                                
19 O marxismo propunha a luta de classes para implementação do comunismo. 
20 O socialismo utópico questionava o liberalismo, mas não de uma forma tão radical quanto o marxismo.   
Acreditavam na possibilidade de convencimento da burguesia da necessidade de promover reformas sociais.  
21 A doutrina social da igreja abria-se para a luta operária, defendendo direitos mínimos para os trabalhadores. 
Seu marco foi a Encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, editada em 1891 defendendo uma posição menos 
passiva do Estado face à sociedade em prol dos fracos e oprimidos.  



trabalhistas, como a redução na jornada de trabalho, a regulamentação do trabalho dos 

menores e a previdência social.  

O surgimento de alguns direitos sociais são encontrados, pioneiramente, no Estado 

Alemão 22 e na Áustria, onde se encontra a elaboração da legislação previdenciária. Nos 

Estados Unidos em 1890, elaborou-se a Lei de Sherman, lei antitruste com o objetivo de 

combater a concentração econômica que resultou na eliminação da concorrência e da livre 

iniciativa.  

 Mas foi somente após a eclosão da Revolução socialista russa de 1917, contrária ao 

modelo de economia e sociedade capitalista e aos valores liberais, somando-se à crescente 

pressão dos trabalhadores, aos movimentos sociais constantes e a um contexto político de 

extensão do direito ao sufrágio que desencadeou-se, na virada do século XX, após a eclosão 

da  I Guerra Mundial (1914-1918),  a era do estado Social de direito.  

 
(...) a liberdade não mais pode ser considerada como o direito de se fazer tudo o 
que não seja proibido por um mínimo de leis, mas agora pressupõe precisamente 
toda uma plêiade de leis sociais e coletivas que possibilitem, no mínimo, o 
irreconhecimento das diferenças materiais e o tratamento privilegiado do lado 
social ou economicamente mais fraco da relação, ou seja, a internalização na 
legislação de uma igualdade não mais apenas formal, mas tendencialmente 
material. (NETTO, 1999, p.480).   

 

 O constitucionalismo social foi marcado pela incorporação nas constituições 

modernas dos direitos sociais, denominados de segunda dimensão, além de uma releitura ou 

redefinição dos direitos ditos de primeira dimensão.  

De base ideológica e reflexiva antiliberal, os direitos sociais são concebidos pela 

doutrina e jurisprudência majoritária como direitos positivos ou de cunho prestacional23 e 

surgem positivados, pela primeira vez, na Constituição francesa de 1791, como “secours 

public” às crianças abandonadas, aos pobres e oprimidos, sendo o Estado, num primeiro 

momento, seu destinatário imediato.  

                                                
22 Para exemplificar, de acordo com Sarmento (2006), “(...) Bismarck, na Alemanha, pretendendo, por um lado, 
impedir os avanços dos socialistas, e, por outro, desejando obter alguma paz social, esboçava, nas décadas de 60 
e 70 do século XIX, uma legislação de proteção ao trabalhador e de assistência social.” (SARMENTO, 2006, 
p.17).   
23 A noção do caráter prestacional dos direitos sociais será examinada no tópico 2.3.1.1, desmistificando a idéia 
de que somente esses direitos dependem de uma contraprestação estatal, em detrimento dos direitos individuais 
ou de primeira dimensão.  



 Uma sistematização dos direitos sociais, destacada pela maioria dos 

constitucionalistas como o marco das chamadas constituições sociais, é encontrado na 

Constituição mexicana de 1917 24 e, em 1919, na Constituição Alemã de Weimar. 25  

A principal característica do modelo estatal social é a busca da igualdade material, 

visando assegurar as condições para o exercício efetivo dos direitos individuais. Constatou-se 

que a liberdade necessitava de um arcabouço de leis sociais e coletivas que possibilitassem o 

reconhecimento das diferenças materiais, privilegiando-se o economicamente mais fraco da 

relação, a fim de suplantar a igualdade de cunho apenas formal, própria do Estado liberal. 26  

 Sob esse enfoque, as constituições passam a preocupar-se com uma multiplicidade de 

assuntos, valendo-se de normas de conteúdo programático. 27 

  Todo o direito torna-se público, havendo um crescente fortalecimento do Poder 

Executivo que se torna responsável pelo provimento dos direitos de segunda dimensão. “O 

Estado subsume toda a dimensão do público e tem que prover os serviços inerentes aos 

direitos de 2.a geração à sociedade, como saúde, educação, previdência, mediante os quais 

alicia clientelas.” (NETTO, 1999, p.480). 

Há uma inflação normativa, pois o Estado é chamado a disciplinar os mais variados 

campos da vida social, não existindo mais significativa diferença ontológica entre o direito 

privado e o direito público que passam a se apresentar agora como meras convenções. A 

propriedade privada passa a ter que cumprir sua função social, configurando mecanismo de 

incentivo à produtividade social.  

Passa-se a exigir do Poder Judiciário, neste cenário de dinamismo e amplas finalidades 

sociais que recaem sobre o Estado, uma tarefa hermenêutica mais apurada, consistente na 

                                                
 
24 De acordo com Herrera (2008), “O artigo 27, considerado como o mais importante da Constituição, dada a 
estrutura agrária do México, enuncia o princípio da limitação da propriedade privada pelo interesse público, 
consagrando, sobretudo, os princípios da expropriação e da reforma agrária. O art. 123 condensa os direitos 
relativos ao trabalho e à sua proteção, consagrando com caráter constitucional o salário mínimo (VI e seguintes), 
a jornada legal de trabalho de oito horas (incisos I a III), o direito de associação (XVI), o direito de greve (XVII), 
a participação dos trabalhadores nos lucros da empresa (VI e IX), a responsabilidade patronal nos acidentes de 
trabalho (XIV), o estabelecimento de Juntas de conciliação e arbitragem tripartite (trabalhadores, empresas, 
governo) para regular os conflitos entre o capital e o trabalho (XX) e a indenização em caso de dispensa (XXII).” 
(HERRERA, 2008,  p.14-15)   
25 Sarlet (2005) aduz que esses direitos já haviam sido contemplados embrionária e isoladamente nas 
Constituições Francesas de 1793 e 1848, na Constituição Brasileira de 1824 e na Constituição Alemã de 1849 
(que não chegou efetivamente a entrar em vigor). (SARLET, 2005, p.56).  
26 É importante consignar que não existe qualquer hierarquia entre direitos individuais e sociais. A dignidade da 
pessoa humana é aviltada tanto pela afronta a autonomia privada, quanto pela negação de mínimas condições de 
subsistência para os indivíduos e a principal função dos direitos fundamentais é proteger tal princípio 
jusfundamental. 
27 O significado de normas de conteúdo programático será analisado no tópico denominado “A classificação 
atual sobre a aplicabilidade dos direitos fundamentais no Brasil”.  



aplicação do direito material de forma construtiva, no intuito de garantir a verdadeira justiça 

diante do caso concreto, estabelecendo a ciência jurídica novos métodos hermenêuticos 

baseados na análise teleológica, sistêmica e histórica, suplantando o método de simples 

subsunção da lei ao caso concreto.   

Os princípios assumem juridicidade, colocando-se em posição de destaque no 

ordenamento jurídico em função de sua abertura textual. 28  

Nesse período, marcado pela autonomização e tecnocracia, as constituições passam a 

cuidar da ordem econômica e das relações privadas, havendo uma publicização crescente do 

direito privado. Fala-se na “Era da Descodificação” do Código Civil e rompimento de seu 

monopólio absoluto. 29  

O Estado passa a não ser o único ente opressor, pólo passivo dos direitos fundamentais 

de primeira dimensão, já que os direitos humanos passam a ser ameaçados por inúmeras 

situações e poderes ultraestatais como os poderes econômicos representados pelos entes de 

natureza privada, 30 passando-se a questionar se os direitos fundamentais também irradiariam 

sobre as relações jurídicas de natureza privada. 

A opressão surge agora nas relações privadas, nas relações laborais, na sociedade civil, 

na família, sendo justo estender a esse domínio os direitos fundamentais, até então 

promovidos contra os arbítrios e desmandos estatais.  

 
(...) a partir do século XIX – e como conseqüência das condições criadas pelo 
Estado liberal – multiplicam-se as formas de organização privada, que assumem 
papéis importantes em todos os setores da sociedade, ficando cada vez mais 
evidente que autoridade e poder não são atributos exclusivos do Estado, mas se 
manifestam também nas relações entre particulares. 
Quanto a este ponto, cabe a Michel Foulcault o mérito de haver desmistificado a 
falácia liberal que identifica o poder com o Estado. Como demonstrou o filósofo 
francês, o fenômeno do poder desenvolve-se também – e até de forma mais relevante 
– fora do Estado, no âmbito da sociedade. Em sua percepção, há duas formas 
diferentes de poder que operam de acordo com procedimentos e lógica 

                                                
28 O modelo positivista foi superado após a II Guerra Mundial, com o fim dos horrores do Holocausto e  a 
derrocada do nazi-fascismo de Hitler e Mussolini que invocavam o estrito cumprimento do dever legal em 
obediência às autoridades competentes e o cumprimento estrito da lei para justificar as atrocidades cometidas 
contra a humanidade.  Nas lições de Leonardo Ferraz, “Esse novo cenário de desagregação de uma concepção 
positivista, à medida que associada à justificação das barbáries e horrores perpetrados principalmente na 
Segunda Guerra mundial, forneceu um fértil campo para o florescimento de teorias que buscavam alternativas a 
esse modelo. O embrião pós-positivista, nesse quadro, consolidou-se a partir de um progressivo abandono de um 
modelo de ordenamento jurídico centrado unicamente em regras para elevar os princípios á condição de 
“verdadeiras” normas jurídicas.” (FERRAZ, 2007, p.36). 
29  Cf. SARMENTO (2006, p.324). 
30 Conforme bem ilustrado por García-Pelayo (1967), “a experiência histórica acabou demonstrando que o 
Estado não é o único que oprime o desenvolvimento da personalidade; que não é a única entidade que impõe 
relações coativas de convivência, e que as mesmas liberdades liberais estão condicionadas, em sua realização, a 
situações e poderes extra-estatais.” (GARCÍA-PELAYO, 1967. p.203). 
 



completamente diversos: i) o poder disciplinar, que é exercido horizontalmente 
pelos próprios sujeitos nas instituições disciplinares: a família, a fábrica, o hospital, 
a prisão, a escola... e ii) o poder jurídico do Estado, exercido com coerção. 
(PEREIRA, 2003, p.146).  

 

Este poder que se pulveriza na sociedade, intermediário entre Estado e indivíduo, 

apresenta-se mais perigoso para os direitos humanos do que os exercidos pelas autoridades 

públicas, por ser mais opaco, e não se encontrar democraticamente legitimado. 

 
(...) tornou-se cristalino que a desigualdade brutal entre os atores privados enseja a 
opressão do mais forte sobre o mais fraco. O Estado e o Direito assumem novas 
funções promocionais, e se consolida o entendimento de que os direitos 
fundamentais não devem limitar o seu raio de ação às relações políticas, entre 
governantes e governados, incidindo também em outros campos, como o mercado, 
as relações de trabalho e a família. (SARMENTO, 2006, p.323).  

 

Nesse sentido, a fim de salvaguardar as finalidades precípuas dos direitos 

fundamentais – a autodeterminação e a dignidade, tornou-se pertinente a aplicação desses 

direitos em todas as relações jurídicas que pudessem aviltar ou aniquilar tais direitos, fosse ela 

pública ou privada.  

 Pode-se, nesse diapasão, contextualizar a aplicação dos direitos fundamentais às 

relações privadas como desenvolvidas, inicialmente, nas relações empregatícias, entre 

trabalhadores e empregadores, em que o poder de um sobre o outro gerava a obrigatoriedade 

de salvaguarda dos direitos fundamentais dos empregados.  

  

 

2.3 Nova concepção dos direitos fundamentais à luz do estado democrático de direito  

 

 

Na década de 70, identifica-se a crise do Welfare state, com os dois choques do 

petróleo, colocando em cheque a lógica do dirigismo estatal mundial própria do modelo de 

Estado social então vigente.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a verificação dos abusos advindos dos 

campos de concentração, além do movimento hippie da década de 1960, e das bombas 

atômicas de Hiroshima e Nagasaki assiste-se  à crise do modelo de estado de bem-estar social.  

A eclosão propriamente dita ocorreu na década de 1970, pelo embargo dos países 

membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e Golfo Pérsico de 

distribuição do petróleo para os EUA e Europa, desencadeando uma crise econômica mundial.  



  Paralelamente a isso, assiste-se a uma abertura crescente do mercado interno, às 

privatizações e ao corte de gastos sociais, culminando com uma desregulamentação do 

mercado e um enfraquecimento do estado providência.  

As sociedades tornam-se hipercomplexas e informatizadas, abrangendo relações 

intrincadas e fluidas, caracterizando-se pela pluralidade.  

Os movimentos sociais que eclodem na década de 60 amparam a necessidade de 

mudança de paradigma, surgindo o modelo do Estado Democrático de Direito, substituindo o 

modelo de estado social.  

Tal modelo híbrido caracteriza-se, principalmente, por manter os princípios do Estado 

liberal protegendo as liberdades individuais e ampliando as ações do Estado de bem-estar 

social e consagrando os direitos metaindividuais ou de terceira dimensão, resultado de uma 

sociedade plural multicultural, e que representam os direitos das minorias excluídas e os 

direitos difusos. 31  

 Pode-se dizer nessa esteira que, no plano jurídico, o modelo democrático caracteriza-

se pela busca da denominada igualdade procedimental que abrange a igualdade material e os 

instrumentos de efetivação dos direitos fundamentais.  

No plano social, caracteriza-se pelo pluralismo, que significa a existência nas 

sociedades modernas de indivíduos e grupos que se identificam culturalmente e 

historicamente com inúmeras concepções do que seja vida digna, pressupondo uma releitura 

do âmbito de prevalência entre a autonomia pública (soberania popular) e privada (direitos 

humanos), surgindo dentro da perspectiva crítico-deliberativa proposta por Habermas (1997), 
32 a noção de cooriginariedade entre a lógica liberal da liberdade e a lógica democrática da 

igualdade, em detrimento das concepções puramente liberais ou comunitaristas que marcaram 

a visão dos modelos constitucionais antecedentes. A relação entre público e privado demanda 

nova reestruturação.  

Os princípios da solidariedade 33 e subsidiariedade 34 completam agora a trilogia 

liberdade, propriedade e igualdade.  

                                                
 
31 Na clássica classificação de Bonavides (2004), existem ainda os direitos de 4.a e 5.a dimensões, resultado da 
globalização, a exemplo do direito à manipulação genética, o direito dos homossexuais, etc. Tal classificação, 
todavia, encerra apenas o caráter materialmente aberto, mutável, flexível e relativo desses direitos, representando 
releituras dos clássicos direitos à liberdade, à vida, à igualdade e à dignidade, possuindo, na acepção de Sarlet 
(2005) e Cruz (2007), cunho meramente acadêmico.  
32 Na década de 80 surgem na filosofia contemporânea três importantes correntes que buscam uma 
fundamentação do direito ligada à ética: a corrente liberal, a corrente comunitarista e a corrente crítico-
deliberativa, liderada por Habermas que propõe a teoria discursiva do direito.  
33 O princípio da solidariedade será abordado no capítulo 3. 



No plano econômico, o processo de globalização crescente intensifica o avanço 

tecnológico no campo da informática e das telecomunicações, ampliando mercados e 

diminuindo as fronteiras nacionais. 

O Estado intervém na economia inaugurando o neoliberalismo de regulação. 35  

No plano dos direitos fundamentais, concebe-se a existência de uma 

pluridimensionalidade entre as prestações denominadas positivas e negativas, imiscuindo-se 

os direitos fundamentais de primeira e segunda dimensão numa esfera de complementariedade 

recíproca. Nessa ótica, Cruz (2007) anota que não há como se pretender diferenciar os direitos 

individuais dos direitos sociais, e metaforiza: “é possível estudar de forma apartada os 

sistemas circulatório e respiratório do homem, mas, na prática, eles não podem subsistir um 

sem o outro.”.  

 Essa nova ótica foge da difundida concepção de que os direitos de primeira dimensão 

são direitos de defesa e os direitos sociais são prestacionais, reconhecendo-se que tanto as 

normas garantidoras dos direitos sociais como as que garantem os direitos individuais 

possuem dimensões ou pretensões ditas prestacionais ou defensivas, podendo um mesmo 

direito englobar as duas perspectivas. Exemplificadamente: as liberdades sociais enquadram-

se nas normas de direitos sociais, possuindo, entretanto, um nítido cunho negativo, como o 

direito de greve e de sindicalização, não demandando, a rigor, num primeiro momento, 

prestações positivas do Estado. O direito social à saúde engloba tanto uma dimensão negativa, 

referente à obrigação de não adoção de qualquer comportamento que possa lesar ou ameaçar a 
                                                                                                                                                   
34 Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2002), “(...) o princípio da subsidiariedade está na própria base da 
nova concepção do Estado de Direito Social e Democrático, ou seja, de um Estado em que os direitos 
fundamentais do homem já não constituem apenas uma barreira à atuação do Estado, como se via no período 
liberal, mas constituem a própria razão de ser do Estado. Cabe a este promover, estimular, criar condições para 
que o indivíduo se desenvolva livremente e igualmente dentro da sociedade; para isso é necessário que se criem 
condições para a participação do cidadão no processo político e no controle das atividades governamentais”. (DI 
PIETRO, 2002, p.28). Nesse sentido, assevera a autora que algumas idéias inserem-se no princípio da 
subsidiariedade: “de um lado, a de respeito aos direitos individuais, pelo reconhecimento de que a iniciativa 
privada, seja através dos indivíduos, seja através das associações, tem primazia sobre a iniciativa estatal; em 
consonância com essa idéia, o Estado deve abster-se de exercer atividades que o particular tem condições de 
exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos; em conseqüência, sob esse aspecto, o princípio 
implica uma limitação à intervenção estatal. De outro lado, o Estado deve fomentar, coordenar, fiscalizara 
iniciativa privada, de tal modo a permitir aos particulares, sempre que possível, o sucesso na condução de seus 
empreendimentos. E uma terceira idéia ligada ao princípio da subsidiariedade seria a de parceria entre o público 
e o privado, também dentro do objetivo de subsidiar a iniciativa privada, quando ela seja deficiente.” (DI 
PIETRO, 2002, p.27).   
35 Segundo Clark (2006) “A partir da regulação, usada como remédio salvador do mundo e protegida de grandes 
contestações pela mídia dos “donos do poder”, o Estado passou a adotar uma nova técnica de ação na vida 
econômica, ou seja, o neoliberalismo de regulação. O poder estatal continuou a intervir indiretamente no 
domínio econômico, através das normas legais (leis, decretos, portarias) e das agências de regulação. 
Diferentemente das empresas estatais, as agências não produzem bens nem prestam serviços à população, mas 
somente fiscalizam e regulam o mercado ditando “comendos técnicos” de expansão, qualidade, indicadores de 
reajuste de preços, etc.”. (CLARK, 2006, p.241). 
 



saúde do titular, quanto a dimensão prestacional, referente, por exemplo, ao fornecimento de 

medicamentos gratuitos para a pessoa miserável. 36   

Com essas características, diz-se que a Constituição Federativa do Brasil de 1988, a 

Constituição cidadã, inaugurou a era do pós-positivismo e da democracia, consagrando uma 

ampla gama de direitos fundamentais sociais elencados ao longo de seus dispositivos, 

retratando uma ordem de valores emanada da própria sociedade, que aponta o princípio da 

dignidade humana como vetor essencial que dá sentido e unidade ao ordenamento jurídico 

brasileiro.  

Promulgada em busca da reconstrução de um verdadeiro estado democrático de 

direito, após anos de militarismo autoritário, sem dúvida, encampou as características da 

vertente comunitarista, pugnando por uma forte atuação política do Poder Judiciário.   

O Poder Judiciário possui, nessa ótica, papel determinante na decisão dos casos 

concretos, aumentando as discussões sobre o papel dos princípios jurídicos, consubstanciando 

a adoção de novas posturas hermenêuticas a fim de suplantar o positivismo jurídico.  

Nesse palco, a distinção entre regras e princípios desencadeada por DWORKIN na 

década de 1970 surge para delinear os novos contornos do processo hermenêutico 

contemporâneo, reafirmando a segurança jurídica e o senso de justiça consubstanciados não 

mais na legalidade estrita da lei, mas no sentimento de justiça e racionalidade. 37 

É nesse contexto que o tema da horizontalização dos direitos fundamentais desponta 

na doutrina e jurisprudência pátria, desmistificando a concepção liberal de aplicação desses 

direitos apenas em face do Estado, reafirmando a noção de co-originariedade entre a 

autonomia privada e pública e a evolução dos direitos fundamentais numa ordem jurídica que 

                                                
36 Cf. Sarlet (2005), “(...) não se deve olvidar que também os direitos sociais prestacionais apresentam uma 
dimensão negativa, porquanto a prestação que constitui o seu objeto não pode ser imposta ao titular em potencial 
do direito, assim como os próprios direitos de defesa podem, consoante já ressaltado, reclamar uma conduta 
positiva por parte do Estado, como ocorre com determinados direitos fundamentais de cunho procedimental, 
alguns direitos políticos e direitos que dependem de concretização legislativa, de tal sorte que se aponta 
corretamente para uma interpenetração entre ambos os grupos de direitos fundamentais também no que concerne 
ao seu objeto. (SARLET, 2005, p.285).  
37 Cf. NETTO, “Os princípios, ao contrário das regras, como demonstra Dworkin, podem ser contrários sem ser 
contraditórios, sem se eliminarem reciprocamente. E, assim, subsistem no ordenamento princípios contrários que 
estão sempre em concorrência entre si para reger uma determinada situação. A sensibilidade do juiz para as 
especificidades do caso concreto que tem diante de si é fundamental, portanto, para que possa encontrar a norma 
adequada a produzir justiça naquela situação específica. É precisamente a diferença entre os discursos 
legislativos de justificação, regidos pelas exigências de universalidade e abstração, e os discursos judiciais e 
executivos de aplicação, regidos pelas exigências de respeito às especificidades e à concretude de cada caso, ao 
densificarem as normas gerais e abstratas na produção das normas individuais e concretas, que fornece o 
substrato do que Klaus Günther denomina senso de adequabilidade, que, no Estado Democrático de Direito, é de 
se exigir do concretizador do ordenamento ao tomar suas decisões (Günther, Klaus. The sense of 
appropriatesess. Trad. Jonh Farrel. New York: State University of New York Press, 1993).”(NETTO, 1999, 
p.483).  



se diz democrática, não só reconhecendo tais direitos, mas garantindo-os dentro de uma 

sociedade ao mesmo tempo plural e desigual, ao mesmo tempo destinatária e coautora de suas 

próprias normas.  

 

 

2.3.1 A crise dos direitos fundamentais sociais e o descrédito na força normativa da 

Constituição 

 

 

Atualmente, assiste-se à crise de efetivação dos direitos fundamentais sociais, devida, 

principalmente,  pela ausência de políticas públicas efetivas no país  em  busca da igualdade 

material e da dignidade humana a favor dos menos favorecidos.  

Tal crise, ínsita à ideia de que os direitos sociais necessitam de dinheiro para sua 

concretização, acarreta verdadeira estagnação do Estado, gerando entre os cidadãos descrença 

na força normativa da Constituição Federal.  

O Poder Judiciário, incompetente, juridicamente, para dispor do orçamento público, 

articula-se em torno da denominada reserva do possível. 

Segundo Cruz (2007): 

 
Essa crise de efetividade dos direitos sociais está pois, diretamente vinculada à 
exclusão social no Brasil e se traduz no incremento da prostituição, da 
criminalidade, no aparecimento de ordens normativas paralelas, tais como em 
favelas de todos os grandes centros do país. O problema mais candente tem sido o 
abandono chocante daqueles que mais necessitam da solidariedade: as crianças, os 
idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais. (CRUZ, 2007, p.335).  

  

O presente capítulo tem por objetivo precípuo desvelar em que consiste a crise dos 

direitos sociais no Brasil, trazendo à discussão importantes conceitos que vêm sendo 

abordados pela jurisprudência e doutrina pátria, como o mínimo existencial e a reserva do 

possível.  

Vale destacar que tal crise corrobora sobremaneira a tese da horizontalização dos 

direitos fundamentais e a teoria da aplicabilidade direta e imediata desses direitos, pois tal 

quadro social cria ainda mais expectativas em torno do princípio da solidariedade e da 

assunção pela sociedade civil de responsabilidades sociais.  

Em que pese a doutrina e jurisprudência pátria não darem a devida importância a 

aplicabilidade dos direitos fundamentais sociais não trabalhistas às relações privadas, aceitar a 



teoria da aplicabilidade direta e imediata dos direitos fundamentais de primeira dimensão já é 

um importante passo para construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  

 

 

2.3.1.1 A classificação atual sobre a aplicabilidade dos direitos fundamentais no Brasil 

 

 

Bobbio (1992) já afirmava que “o mais forte argumento adotado pelos reacionários de 

todos os países contra os direitos do homem, particularmente contra os direitos sociais, não é 

a sua falta de fundamento, mas a sua inexequibilidade.” (BOBBIO, 1992, p.24). 

Ora, a inexequibilidade é a qualidade do que não se pode executar.  

Afirma o filósofo que, quando se pretende passar à efetiva ação,  começam as reservas 

e oposições  à efetivação desses direitos, tornando-se o problema  mais político que filosófico.  

Com razão, citando sua participação num simpósio sobre os fundamentos dos direitos 

do homem, aduz que hoje, o problema mais candente com relação aos direitos humanos não é 

sua fundamentação, mas sua proteção. 38 

A fundamentação dos direitos humanos, segundo Bobbio, foi solucionada com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, comprovando, 

através da aprovação de 48 Estados soberanos, que um sistema de valores pode ser 

reconhecido através de um consenso geral e comum. 39  

 Ora, o constitucionalismo social destacou-se pela emergência de uma ampla gama de 

direitos sociais nas constituições modernas, consubstanciadores de valores fundamentais da 

sociedade, além de programas e fins realizáveis dentro do possível, dirigidos ao Poder 

Executivo e Legislativo.  

Num primeiro momento, urge dissociar a expressão efetividade da expressão 

aplicabilidade ou eficácia.  

Segundo Silva (2004), a aplicabilidade encontra-se no mundo jurídico e significa 

qualidade do que é aplicável.   

                                                
38 Nas palavras do filósofo: “Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, 
num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é a sua natureza e 
seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro 
para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados”. 
(BOBBIO, 1992, p.25).  
39 Tal documento pode ser considerado como orientador de uma comunidade de cidadãos livres e iguais no 
sentido kantiano de busca da paz perpétua, rompendo as fronteiras estatais, buscando-se não só a liberdade e a 
igualdade, mas a democracia e a paz.  



Já efetividade diz respeito à real efetivação dessas normas na realidade social descrita. 

Aplicar e efetivar direitos fundamentais sociais representam aspectos diferenciados, sendo 

certo que o estudo da efetividade dos direitos fundamentais sociais perpassa por sua 

aplicabilidade e ao estudo das várias teorias que regem o assunto.  

O autor, amparado pelo normativismo kelseniano distingue positividade, vigência e 

eficácia do direito. 40  

O conceito de eficácia jurídica da norma, que mais nos interessa, significa para Silva 

(2004), “a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, 

desde logo, as situações, relações e comportamentos de que cogita.” (p. 66).  

Wilson Steinmetz (2004) 41 destaca a vagueza da diferenciação do autor no tocante à 

eficácia e aplicabilidade, e conclui que  

 
(...) para efeito de exclusão da ambigüidade, faz-se a distinção entre eficácia 
jurídica e eficácia social. A eficácia jurídica, como escrito, refere-se à propriedade 
técnica de produção de efeitos jurídicos. A eficácia social refere-se à observância e, 
por conseguinte, à realização fática da norma jurídica. É o que se denomina 
efetividade das normas jurídicas. (STEINMETZ, 2004, p.46).  

 

O presente trabalho coaduna-se com a idéia de que a efetividade diz respeito ao 

alcance dos objetivos da norma, sendo a medida da extensão em que o objetivo é alcançado 

pela norma, daí a distinção entre eficácia social, que se relaciona à efetividade, tendo em vista 

que o produto final que a norma almeja se consubstancia no controle social por ela 

pretendido, sendo a eficácia jurídica a probabilidade disso acontecer. 42  

Entre aplicabilidade e eficácia jurídica não haveria uma distinção de grande 

repercussão. Nas lições de Ferraz Júnior (1996), “a eficácia, no sentido técnico, tem a ver 

com a aplicabilidade das normas no sentido de uma aptidão mais ou menos extensa para 

produzir efeitos.” (FERRAZ JÚNIOR, 1996, p.199).  

E ainda,  

 
(...) eficácia é uma qualidade da norma que se refere à possibilidade de produção 
concreta de efeitos, porque estão presentes as condições fáticas exigíveis para sua 

                                                
40 Segundo Silva (2004), positividade do direito significa a característica de um direito que rege, no caso 
concreto, a conduta humana, mediante normas bilaterais e atributivas, postas socialmente, opondo-se ao direito 
natural; o direito vigente caracteriza o direito que rege aqui e agora as relações sociais, referindo-se ao direito 
presente, contrário ao direito histórico; já a eficácia do direito pode ser concebida em dois sentidos: a eficácia 
social e a eficácia jurídica. (SILVA, 2004, p.65-66).  
41 Cf. STENMETZ, p. 45. 
42 Cf. José Afonso da Silva. “Aplicabilidade das normas constitucionais”. 6.a ed. 3.a tiragem. Editora Malheiros, 
2004.  



observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação dos objetivos visados 
(efetividade ou eficácia social), ou porque estão presentes as condições técnico-
normativas exigíveis para sua aplicação (eficácia técnica). (FERRAZ JÚNIOR, 
1996, p.203). 

 

Segundo Barcellos (2002), a eficácia jurídica significa aquilo que é possível exigir 

judicialmente com fundamento na norma, sendo as dificuldades que envolvem o problema, 

adstritas ao mundo jurídico.  

Já a efetividade ou eficácia social estaria ligada ao mundo fático, sendo que, um 

conjunto variado de circunstâncias poderia impedir a realização prática dos efeitos 

pretendidos pela norma jurídica. Para exemplificar a distinção, cita-se o seguinte exemplo 

destacado na obra da autora: imaginemos uma norma constitucional constante na Constituição 

de uma república paupérrima no interior da África Central, que afirme que todo cidadão tem 

direito subjetivo a 100 gramas de caviar por dia, a ser fornecido pelo Estado. Tal norma, de 

caráter prestacional, enseja ao indivíduo a pretensão de exigir do Estado a garantia do direito 

constitucional em vigor, a garantia do bem jurídico caviar. Ora, “in casu”, não estamos diante 

de uma simples obrigação de natureza privada de débito-crédito entre um credor e um 

devedor. Ao contrário, estamos diante de uma situação muito mais complexa, que perpassa 

pela análise tributária, política, orçamentária e econômica de um determinado país.  

A norma em comento, a depender de recursos financeiros escassos acompanha o 

conjunto de normas irrealizáveis, inexequíveis, inefetivas sob o ponto de vista fático. 43 

Ora, tal análise tem por objetivo elucidar as diversas classificações das normas 

constitucionais na atualidade. 

Durante muito tempo, parte da doutrina refratária a emergência dos direitos de 

segunda dimensão consagrou que somente as normas definidoras da organização estatal e dos 

direitos fundamentais de defesa contra o Estado teriam status de autoaplicáveis, produzindo 

efeitos imediatos.  

A concepção clássica, própria do modelo estatal liberal e que perdurou no Brasil 

durante boa parte do século XX (a partir da Constituição de 1891 até a década de 1960), 

classificava as normas definidoras dos direitos fundamentais em normas autoaplicáveis, aptas 

a gerar desde logo efeitos, independente de qualquer mediação legislativa, possuindo 

conteúdo determinado e normas não autoaplicáveis, dependentes sempre de mediação 

                                                
43 Cf. Ana Paula de Barcelos. “A eficácia jurídica dos princípios constitucionais – o princípio da dignidade 
humana”. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.75-97. 



legislativa a fim de tornar seus preceitos efetivos. Indicativas de princípios, sem, no entanto, 

estabelecer regras jurídicas.   

As normas não autoaplicáveis, que indicavam as normas de conteúdo social e 

programático, constantes no Brasil desde a Constituição de 1934, excediam os preceptivos de 

cunho liberal, caindo no limbo, pois dependente sempre de mediação legislativa, sem conter 

qualquer tipo de eficácia vinculante. 

Tal entendimento obstava os avanços sociais almejados pelo novo modelo estatal, 

idealizadores da verdadeira justiça distributiva, dependendo a normatividade constitucional da 

vontade do legislador ordinário.  

Contra essa corrente, insurgem reações na Itália e na Alemanha, consignando que 

todas as normas preceptivas de direitos fundamentais geram efeitos, ainda que ponderáveis.    

 No Brasil, diversas são as concepções desenvolvidas a partir da década de 1950 sobre 

a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. 44  

Todas as concepções na atualidade demonstram que, ao contrário do que se sustentou 

durante boa parte do século XX, todas as normas constitucionais preceituam direitos plena e 

diretamente aplicáveis, sendo capazes de gerar algum efeito jurídico, estabelecendo pelo 

menos alguns parâmetros para o legislador no exercício de sua competência concretizadora. 

  O principal autor a tratar sobre o tema, reconhecendo que, embora existam gradações 

de efeitos entre as normas constitucionais todos possuem, pelo menos, uma mínima eficácia, 

vinculando, pelo menos negativamente o legislador e a administração, foi José Afonso da 

Silva que, em fins da década de 1960, elaborou uma classificação por muito tempo aceita, 

                                                
44 Dentre as classificações propostas, vale destacar a formulada por Maria Helena Diniz após a vigência da 
Constituição de 1988, que muito se assemelha a adotada por José Afonso da Silva. A doutrinadora, segundo 
Sarlet (2005), formulou uma classificação segundo quatro grupos: “a) normas com eficácia absoluta, que – por 
insuscetíveis de alteração até mesmo mediante Emenda à Constituição – seriam intangíveis e, portanto, com 
eficácia reforçada em relação às normas de eficácia plena; b) normas com eficácia plena, que – a exemplo das 
normas de eficácia absoluta – independem de atuação do legislador ordinário para gerar seus efeitos, incidindo 
diretamente sobre a matéria que constitui seu objeto e criando, desde logo, direitos subjetivos, sendo, contudo, 
suscetíveis de emenda constitucional; c) normas com eficácia relativa restringível, que, sendo de aplicabilidade 
direta ou imediata, têm a possibilidade de gerar todos os efeitos jurídicos nela previstos, sujeitas, contudo, a 
restrições previstas na legislação ordinária ou dependendo de regulamentação ulterior, que pode vir a reduzir sua 
aplicabilidade; d) normas com eficácia relativa complementável ou dependente de complementação legislativa, 
de aplicação apenas mediata (indireta), já que não dotadas de normatividade suficientes para tanto, não sendo, 
portanto, suscetíveis de gerar, desde logo, todos os seus efeitos, abrangendo as normas de princípios institutivos 
e as normas programáticas. (SARLET, 2005, p.246).  
Sarlet (2005) classifica as normas constitucionais ainda, em: “normas constitucionais de alta densidade 
normativa, que, dotadas de suficiente normatividade, se encontram aptas a, diretamente e sem a intervenção do 
legislador ordinário, gerar os seus efeitos essenciais (independentemente de uma ulterior restringibilidade), bem 
como as normas constitucionais de baixa densidade normativa, que não possuem normatividade suficiente para – 
de forma direta e sem uma interpositio legislatoris – gerar seus efeitos principais, ressaltando-se que, em virtude 
de uma normatividade mínima (presente em todas as normas constitucionais), sempre apresentam certo grau de 
eficácia jurídica. (SARLET, 2005, p.251).  



constante em praticamente todas as obras de direito constitucional, quanto à eficácia e  

aplicabilidade 45 das normas constitucionais, classificando-as em normas constitucionais de 

eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral; normas de eficácia contida e 

aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral; normas de eficácia limitada 

podendo ser declaratórias de princípios institutivos ou organizativos ou declaratórias de 

princípio programático. 

Em síntese, as normas constitucionais de eficácia plena estabelecem condutas jurídicas 

positivas ou negativas contendo comando definido, presentes, precipuamente, entre as regras 

de organização e limitação dos poderes estatais, podendo ser conceituadas, segundo José 

Afonso da Silva (2004), como as normas que desde a entrada em vigor da constituição 

produzem ou têm a possibilidade de produzir todos os efeitos essenciais que o legislador 

constituinte direta e normativamente quis regular, sendo de aplicabilidade imediata ou 

autoaplicáveis, pois possuidoras de todos os elementos essenciais à sua executoriedade. 46  

As normas constitucionais de eficácia contida, conforme o autor, são aquelas que 

possuem aplicabilidade imediata e direta, independente do legislador infraconstitucional, 

podendo ser limitadas ou restringidas ulteriormente, mediante lei, daí, eficácia contida. 

Exemplo clássico de norma dentro da classificação apresentada está disposto no art. 5.o, XIII, 

da Constituição Federal que dispõe sobre o princípio da liberdade profissional, de 

aplicabilidade imediata, podendo o legislador ordinário estabelecer qualificações profissionais 

para escolha do trabalho, ofício ou profissão, não apenas para seu exercício. 

As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo são “aquelas 

através das quais o legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e 

atribuições de órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador ordinário os estruture 

em definitivo, mediante lei”. (SILVA, 2004, p. 126). Assim como as normas de eficácia 

limitada de princípio programático, possuem eficácia jurídica limitada, podendo ser utilizados 

os artigos 33, 157, 158 e 159 da CR 88 para exemplificar a classificação proposta pelo autor. 

Por fim, as normas de eficácia contida de princípio programático, que interessam mais 

para o presente capítulo, estabeleceriam programas para o legislador infraconstitucional de 

fins econômicos e sociais assumidos pelo Estado, refletindo o modelo de estado social e 

constituição compromissária, dirigido a seus órgãos legislativos e administrativos, 

                                                
45 Vale a pena enfatizar que SILVA afastou-se do problema da efetividade, elaborando uma classificação para a 
eficácia, ou seja, para presença das condições normativas para a produção de efeitos e não para adequação da 
norma à realidade social segundo o conceito de eficácia social.  
46 p.101-102 



incumbindo-lhes a obrigação de realizá-los nos modos e nas formas das respectivas 

atividades. 

Tais normas surgem do modelo estatal social que repercutiu nas constituições 

contemporâneas, estabelecendo um espectro de direitos econômicos e sociais, dentre os quais 

os trabalhistas, como fins a serem perseguidos pelo Estado para concretização do princípio da 

igualdade material, suplantando o modelo puramente liberal. A Constituição dirigente 

estabelece fins e programas futuros orientados para uma concepção social democrática. 

Assim, pode-se concluir que as normas de conteúdo programático, destinadas 

principalmente ao legislador infraconstitucional, estabelecem programas e finalidades sociais, 

através de normas com caráter genérico, a serem efetivados ulteriormente, visando os fins 

sociais estatais concebidos no modelo de estado social.  

Sem conteúdo específico, imediato e direto, revelando compromisso entre as forças 

políticas liberais, fruto das aspirações tradicionais do reconhecimento dos direitos da 

liberdade, e as reivindicações em prol da verdadeira justiça social, contra as desigualdades e 

injustiças do mundo capitalista, surgem, pela primeira vez, no Brasil, na Constituição de 

1934, influenciada pela Constituição de Weimar de 1919.  

Atualmente, a CR 88 garante um amplo rol de normas sociais, classificadas como 

normas de conteúdo meramente programático. Tais normas permanecem até hoje, como 

normas sem aplicabilidade imediata, inócuas, desprovidas de efetividade, reforçando a ideia 

de constituição simbólica 47, sem conteúdo normativo. 

Esse atrofiamento das prestações positivas do Estado (Walfere State) gera a perda da 

normatividade constitucional desencadeando o fenômeno destacado por Marcelo Neves de 

constitucionalização simbólica, que significa em linhas gerais que a maioria das normas 

constitucionais não possui nenhuma outra função que não ideológica, conformando e 

satisfazendo os anseios da sociedade, ao invés de concretizar suas normas. 

Não se pode olvidar que a dimensão simbólica das constituições, “condensam valores 

que devem gerar unidade e coesão social e que servem de pauta para os movimentos sociais 

que reivindicam a sua efetivação.” (SARMENTO, 2006, p.53). No entanto, esse atrofiamento 

das prestações positivas estatais levando a hipertrofia da dimensão simbólica da Constituição 

leva a um movimento de desconstitucionalização, como se o problema não estivesse na 

                                                
47 A idéia de constituição simbólica é estudada por Marcelo Neves (2007) na obra “A constitucionalização 
simbólica” que busca enfatizar o caráter simbólico de uma série de normas e institutos jurídicos dispostos no 
texto constitucional.   



prática política e no contexto social existente incompatível com a realização de um modelo 

estatal democrático.  

Ora, a solução não seria desconstitucionalizar, o que pode ser comprovado, 

historicamente, pela problemática concretização da Constituição sintética de 1891.  

O caminho perpassa também pela positivação. A solução estaria na mudança do 

contexto político e social, ampliando-se o exercício da cidadania através da construção como 

na proposta de Habermas (1997), de uma esfera pública pluralista capaz de estruturar-se em 

torno dos procedimentos e diretrizes constitucionais.  

  Neste contexto, e, possuindo o Poder Judiciário papel precípuo na concretização dos 

direitos fundamentais no novo modelo estatal democrático, pergunta-se: como deve ser a 

atuação do Judiciário na efetivação dos direitos fundamentais sociais no Brasil?  

Arrefecem-se os argumentos contrários à chamada judicialização das políticas 

públicas 48 no Brasil, como a ausência de legitimidade do Poder Judiciário para atuar nesta 

seara, fundamentando-se no entendimento de que os Juízes não são membros escolhidos pelo 

jurisdicionado pelo voto popular da maioria, como os Poderes Legislativo e Executivo.  

Tal quadro se instaura, principalmente, diante da crise do modelo democrático e de 

uma noção mais ampla do conceito de democracia, além da perspectiva de superação do 

positivismo jurídico e da aceitação, a partir da década de 80, da força normativa da 

Constituição Federal de 1988 como instrumento de emancipação social. 

 Nasceram no país modernas teorias entre os constitucionalistas contemporâneos, de 

interpretação das normas constitucionais, buscando a efetivação das normas definidoras dos 

direitos fundamentais, nomeadamente dos direitos fundamentais sociais, considerados, até 

então, inefetivos.  

Urge esclarecer num primeiro momento, que os direitos sociais e econômicos de 

cunho prestacional, dependem, em geral, da implementação de políticas públicas, reclamando 

atuação dos Poderes Executivo e Legislativo, a fim de implementar a prestação que constitui 

objeto do direito fundamental envolvido. 49  

                                                
48 Segundo Maria Paula Dallari Bucci (2006), “políticas públicas são programas de ação governamental visando 
a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 
relevantes e politicamente determinados.” (BUCCI, 2006, p.241).  
49 Em recente estudo realizado por estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
envolvendo todas as decisões do Tribunal de Justiça do estado, constatou-se que 85% dos casos de pedidos de 
concessão de remédios para o tratamento da AIDS entre janeiro de 1997 e junho de 2004, foram atendidos. 
Nessa pesquisa importantes informações devem, entretanto, ser destacadas: a primeira delas é que a OMS 
considera a política brasileira de combate a AIDS incluindo a distribuição gratuita de remédios, uma das mais 
eficazes do mundo e a segunda, é que a viabilidade de tal programa deve-se me grande medida à mobilização 
social, incluindo as organizações não-governamentais e outros fóruns. (Cf. SILVA, Virgílio Afonso da Silva, O 



Tal implementação, a reclamar tarefas relacionadas à melhoria das condições de vida 

de milhares de pessoas, garantindo-lhes a distribuição e redistribuição de bens essenciais não 

disponíveis, implementando o princípio da igualdade, esbarra no aspecto econômico, 

subsumindo-se, na maioria das vezes, à denominada reserva do possível.  

 Nesse contexto, o Poder Judiciário deve observar fatores relevantíssimos para a 

concretização desses direitos, ligados, principalmente, à denominada escassez de recursos.  

Em recente obra dos professores Stephen Holmes e Cass R. Sunstein, The Cost of 

Rights: Why Liberty Dependes on Taxes, citados por Gustavo Amaral, Álvaro Ricardo de 

Souza Cruz e Virgílio Afonso da Silva,  objetivou-se desmistificar  a distinção extrema entre 

direitos negativos como direitos de defesa ou de primeira dimensão e direitos positivos, 

prestacionais ou de segunda dimensão.  

O trabalho demonstra os gastos elevados nos Estados Unidos na manutenção dos 

direitos negativos, concluindo que todos os direitos possuem custos, pressupondo o custeio de 

uma estrutura mínima de fiscalização para implementá-los. 50  

Assim, o direito de ir e vir e de propriedade nos grandes centros urbanos necessitam de 

custos para sua manutenção. O Estado obriga-se a manter ruas e parques abertos para 

manifestações, requerendo uma conduta positiva do mesmo, a fim de fazer cumprir a 

liberdade de expressão. O direito de voto não faz sentindo sem o aparato estatal destinado às 

zonas eleitorais, aos mesários, e aos presidentes das mesas eleitorais.  

Virgílio Afonso da Silva (2009) destaca que a diferença entre um direito social e um 

direito tipicamente liberal (liberdades públicas) seria fática e temporal, refutando a ideia de 

existência de normas de eficácia plena, aduzindo que em ambos os casos haveria necessidade 

e imprescindibilidade de atuação estatal. 51 O autor contrapõe o direito ao sufrágio e o direito 

social à saúde, destacando que a diferença básica entre ambos está no plano jurídico-empírico. 

Vale transcrever: 
 

                                                                                                                                                   
Judiciário e as políticas públicas: entre transformação social e obstáculo à realização dos direitos sociais. In: 
Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, Direitos sociais: fundamentação, judicialização e direitos 
sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008: 587-599).   
50 O livro destaca que “A Consumer Product Safety Comission gastou em 1996 41 milhões de dólares analisando 
e identificando produtos potencialmente danosos e fiscalizando o cumprimento dos padrões de segurança. Já o 
departamento de Justiça dos Estados Unidos, no mesmo ano, gastou US$64 milhões em “questões de direitos 
civis”. A Occupational Safety and Health Administration (OSHA) consumiu US$ 306 milhões no mesmo ano 
obrigando os empregadores a prover locais de trabalho mais seguros e saudáveis, enquanto que a Equal 
Employment Opportunity Comission (EEOC) despendeu US$ 233 milhões para cuidar que os empregadores não 
discriminem na contratação, demissão, promoção e transferências”. HOLMES, Stephen & SUNSTEIN, Cass R. 
The Cost of Rights: Why LIberty Depends on Taxes. New York: Norton & Co., 1999, p. 46.  
51 SILVA (2009, p.232-234). 



No primeiro caso (sufrágio) as necessárias condições institucionais, legais e 
financeiras já existem, pois já existe um órgão que organiza eleições, já existem 
juntas e seções eleitorais, já existem funcionários para esses órgãos e pessoas para 
trabalhar nos dias de eleição, já existe dotação orçamentária suficiente para a 
organização das eleições, etc. Preenchidas essas condições – e somente assim – é 
que a norma contida no art. 14 da CF é “capaz de produzir efeitos”. Já no caso do 
direito à saúde as condições institucionais, legais e, sobretudo, financeiras não são 
ideais: faltam hospitais, faltam um plano de carreira e bons salários para atrair 
médicos, faltam recursos para comprar medicamentos e material hospitalar, etc. 
Diante dessas condições – e apenas por isso –, a norma que garante o direito à 
saúde não é capaz de produzir os efeitos desejados. (SILVA, 2009, p.233-234). 

 

O autor completa aduzindo que a efetividade dos direitos sociais é menor que a dos 

direitos individuais, uma vez que a criação das condições de exercício de tais direitos é mais 

cara, incluindo algo a mais além das condições para a produção de efeitos das liberdades 

públicas, enfatizando que a compra de caros materiais hospitalares, a organização de 

programas de combate a epidemias só são aproveitadas em benefício de um único direito 

social, no caso, o direito social à saúde, não aproveitando os demais, como educação e 

moradia, enquanto que os custos das liberdades públicas é aproveitado de forma global por 

todas elas.  

Portanto, ainda que ambas as dimensões de direitos fundamentais demandem custos 

elevados, ainda assim, pode-se concluir que a perspectiva prestacional dos direitos sociais 

possui um custo mais elevado, sendo um fator que esbarra na vontade política de nossos 

juízes, impossibilitando-os de tornar absoluto o que deveria ser absoluto, relativizando a 

eficácia dos direitos sociais. 

Neste diapasão, formam-se quatro correntes bem destacadas por Amaral (2001) 52 e 

Sarmento (2006) 53, referentes à efetividade dos direitos sociais e a atuação jurisdicional em 

busca de sua concretização diante da escassez de recursos existente: a primeira negando-lhes 

eficácia, já que dependem sempre de mediação legislativa e de meios materiais, sendo 

exigíveis apenas os direitos negativos; a segunda, concebendo-os com o mesmo nível de 

eficácia dos direitos individuais, decorrendo uns dos outros, sendo exigíveis todos os direitos 

classificados pela Constituição como fundamentais; a terceira que os vê vigorando sob o 

princípio da reserva do possível eis que sua  eficácia demandaria recursos materiais, havendo, 

entretanto, um núcleo ligado ao mínimo existencial, que, segundo Torres (1995) integrariam o 

status positivus libertatis, podendo ser diretamente exigíveis do Estado, 54 e a última que 

                                                
52 AMARAL (2001, p.41-67). 
53  Em nota, p.301-302. SARMENTO, 2006.   



sustenta a possibilidade  de tutela de um direito social prestacional com base apenas na sua 

previsão constitucional, dependendo de uma ponderação entre o direito prestacional em jogo e 

entre o princípio da democracia e da separação de poderes. 55 

Ora, foge ao objetivo do trabalho, uma análise minuciosa das correntes destacadas, 

objeto de várias críticas e controvérsias.   

Entretanto, não se pode olvidar que cabe ao Poder Judiciário, como agente de 

transformação social e também responsável pela garantia da democracia que exige respeito 

pela posição dos menos favorecidos, a busca pela efetivação desses direitos, na maior medida 

possível, a fim de garantir o denominado mínimo necessário a dignidade humana.  

Nesse diapasão, cumpre em poucas linhas, esclarecer o significado das expressões  

mínimo existencial e a reserva do possível, substratos indispensáveis para os apontamentos 

finais relativos a probabilidade de aplicação da teoria direta ou imediata dos direitos 

fundamentais sociais não trabalhistas às relações privadas.  

 

 

2.3.1.2 O Mínimo Existencial  

 

 

Os mínimos sociais (expressão utilizada pela Lei 8.742/93) ou mínimo existencial, ou 

ainda, os direitos constitucionais mínimos, integram o conceito de direitos fundamentais.  

Surgiram na Alemanha mais precisamente no início da década de 1950, destacando 

Otto Barchof, publicista pioneiro a sustentar a possibilidade de reconhecimento desse 

direito.56  

                                                                                                                                                   
54 Torres (1995) considera que é necessário um mínimo à existência, sem o qual cessa a possibilidade de 
sobrevivência do ser humano, não podendo a dignidade humana e as condições materiais ligadas à existência, 
retrocederem aquém deste mínimo, integrando o status positivus libertaitis. Enquanto isso, o status positivus 
socialis teria a missão de proteger os direitos sociais, compreendendo, em síntese, o fornecimento de serviços 
públicos inessencial como educação secundária e superior, saúde, moradia, etc, amoldando-se de acordo com a 
situação econômica conjuntural, sob o princípio da reserva do possível ou na conformidade da autorização 
orçamentária. (TORRES, 1995, p.133-134; 1999, p.141).  
55 Tal modelo proposto por Alexy (2008) encerra a idéia de que a questão sobre quais são os direitos sociais que 
têm o indivíduo é uma questão de sopesamento. Segundo o professor de Kiel: “Uma posição no âmbito dos 
direitos a prestações tem que ser vista como definitivamente garantida se (1) o princípio da liberdade fática a 
exigir de forma premente e se (2) o princípio da separação de poderes e o princípio democrático (que inclui a 
competência orçamentária do parlamento) bem como (3) os princípios materiais colidentes (especialmente 
aqueles que dizem respeito à liberdade jurídica de outrem) forem afetados em uma medida relativamente 
pequena pela garantia constitucional da posição prestacional e pelas decisões do tribunal constitucional que a 
levarem em consideração. Essas condições são necessariamente satisfeitas no caso dos direitos sociais mínimos, 
ou seja, por exemplo, pelos direitos a um mínimo existencial, a uma moradia simples, à educação fundamental e 
média, à educação profissionalizante e a um patamar mínimo de assistência médica.” (ALEXY, 2008, p.513). 



No Brasil, é tratado por Ingo Wolfgang Sarlet, Ana Paula de Barcelos, Álvaro Ricardo 

de Souza Cruz, dentre outros, encontrando em Ricardo Lobo Torres  seu maior expoente. 

Para o jurista, o mínimo existencial não é mensurável, não possuindo conteúdo 

específico, abrangendo qualquer direito: tributário, financeiro, previdenciário, civil, penal ou 

internacional, em seu núcleo essencial, sendo certo que sob o ponto de vista do direito 

objetivo ele é pré-constitucional, não se encontrando explicitado no discurso da Constituição, 

mas implícito, consistindo verdadeiro direito fundamental sob a ótica liberal e social, 

integrando o conceito de cidadania. 57  

O autor considera o mínimo existencial, conteúdo essencial dos direitos fundamentais, 

núcleo intocável e irrestringível, limitando a atuação dos poderes estatais, impregnado de 

valores e princípios, embora com valores e princípios não se confunda, já que não possui 

generalidade e abstração, sendo insuscetível de sopesamento ou ponderação e de valor prima 

facie, podendo traduzir-se em regra jurídica para sua própria garantia.  

Para Torres (1999), o mínimo existencial como direito fundamental abrange os direitos 

fundamentais de primeira dimensão ou direitos individuais, declarados no artigo 5.º da CF/88 

e nos textos internacionais e os direitos sociais tocados pelos interesses fundamentais e pela 

dignidade humana e que se transformam em condições para adquirir a liberdade, não 

abrangendo, entretanto, os direitos sociais elencados nos artigos 6.º e 7.º da CF/88 e em outros 

documentos internacionais que não sejam tocados pelos interesses fundamentais, 

permanecendo como direitos não fundamentais para o autor, na seara estranha ao denominado 

mínimo existencial.  

Segundo o autor, os direitos da liberdade exibem um status negativus 58 e um status 

positivus 59 que se subdivide em status positivus solialis e libertatis. O status positivus 

socialis constituir-se-ia pelas prestações positivas estatais destinadas à proteção dos direitos 

sociais e econômicos, compreendendo o fornecimento de serviços públicos inessenciais como 

a educação secundária e superior, a moradia e a saúde curativa. Tais direitos amoldar-se-iam 
                                                                                                                                                   
56 Para Otto Bachof, o art. 1, I da Lei Fundamental da Alemanha ao dispor que: “a dignidade do homem é 
intocável. Respeitá-la e protegê-la é a obrigação do aparelho estatal”. Considera que a dignidade não abrange 
apenas a garantia da liberdade, mas um mínimo de segurança social, uma vez que sem ele, sem os recursos 
sociais materiais em prol de uma existência digna, a própria dignidade ficaria sacrificada. (SARLET, 2007, p. 
100). É interessante observar que o art. 19.2 da Constituição alemã dispõe que:” Em nenhum caso pode um 
direito fundamental ser afetado em seu conteúdo essencial”.  
57 TORRES (1999, p.266-267).    
58 “(...) significa o poder de autodeterminação do indivíduo, a liberdade de ação ou de omissão sem qualquer 
constrangimento por parte do Estado.” (TORRES, 1999, p.268).  
59 De acordo com Torres (1999), a proteção positiva dos direitos fundamentais se realizaria, 
exemplificativamente, pela entrega de prestações de serviço público específico e divisível, gratuitos pelo 
mecanismo da imunidade constitucional, além das subvenções, auxílios financeiros a entidades de filantropia,  
programas de assistência à população carente, etc. (TORRES, 1999, p.268). 



conforme a situação econômica conjuntural sob o princípio da reserva do possível ou 

conforme a situação orçamentária. 60  

Já o status positivus libertatis, próprio do mínimo existencial poderia ser diretamente 

exigível do Estado, sendo suscetíveis de concretização judicial. 

As limitações do mínimo existencial em seu status positivus encontram-se 

exemplificadas em alguns acórdãos proferidos pelo STF 61 que assumem que os limites 

orçamentários devem ser ponderados com o princípio democrático e o princípio da 

competência do legislador ordinário, abrindo à competência jurisdicional o controle da 

reserva orçamentária e da garantia dos direitos fundamentais em detrimento da 

discricionariedade administrativa. Entretanto, não se pode negar que há limites fáticos para 

essa operacionalização, não podendo promover, arbitrariamente, o Poder Judiciário, o 

remanejamento das verbas públicas fora de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, 

a fim de garantir o mínimo existencial.  

Segundo Virgílio Afonso da Silva (2009), as teorias que defendem a existência de um 

núcleo essencial mínimo de direitos fundamentais possuem como principal desafio, desvendar 

o que pertence a esse conteúdo essencial absoluto e o que dele deve ser excluído. 

O conceito de mínimo existencial para o autor pode significar: (a) o que é garantido 

pelos direitos sociais, ou seja, os direitos sociais garantem apenas um mínimo existencial; (b) 

aquilo que no âmbito dos direitos sociais é justiciável, ou seja, aquilo que a tutela 

jurisdicional pode controlar, sendo o restante garantido pelo direito, questão de política 

                                                
60 Anota Canotilho (2004) que a realização de tais direitos caracteriza-se: “(1) pela gradualidade de sua 
realização; (2) pela dependência financeira relativamente ao orçamento do Estado; (3) pela tendencial liberdade 
de conformação do legislador quanto às políticas de realização deste direito; (4) pela insuscetibilidade de 
controlo jurisdicional os programas político-legislativos, a não ser quando se manifestam em clara contradição 
com as normas constitucionais ou transportem dimensões manifestamente desrazoáveis” (CANOTILHO, 2004, 
p.108).  
61  O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 
DIREITO À VIDA – O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada 
à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 
incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos, 
inclusive aqueles portadores de vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-
hospitalar. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES – O 
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas 
carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV / AIDS, dá efetividade a preceito fundamental da 
Constituição da República (art. 5.º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e 
solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daqueles que nada têm e nada possuem, a não ser 
a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. (RECURSO EXTRORDINÁRIO 
n.º273.834-4, Rio Grande do Sul, Ac. da 2.ª T., Data de julgamento: 11/10/2005. Acesso em: 23 de nov. de 2007.  
 



legislativa; (c) o mesmo que conteúdo essencial, ou seja, um conceito que não tem relação 

com justiciabilidade e, ao mesmo tempo, não se confunde com a totalidade do direito social.62  

 Primeiramente, cumpre analisar em que consiste o conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais. Para análise desse conteúdo essencial, o autor 63 parte da distinção entre regras 

e princípios 64 e do conceito de suporte fático 65 e seus elementos fundamentais como o 

âmbito de proteção do direito e a intervenção estatal. A partir desse conceito, o autor busca 

desconstruir as teorias baseadas em um suporte fático restrito, que excluem, a priori, 

condutas, estados ou posições jurídicas da proteção dos direitos fundamentais, adotando um 

suporte fático amplo para proteção desses direitos, calcados em uma ampla extensão de 

proteção. A partir dessa ampla proteção, o autor conclui que há uma maior possibilidade de 

colisões entre os direitos fundamentais, o que só pode ser solucionado, através de uma 

restrição aos direitos fundamentais, acompanhada de um ônus argumentativo para o legislador 

e o Poder Judiciário.  

Importante destacar na abordagem do autor, o caso específico do princípio da 

dignidade da pessoa humana, que é considerado, não raras vezes, por muitos autores, como o 

núcleo essencial dos direitos fundamentais. 66 Tal concepção, aponta Silva (2009), possui dois 

problemas fundamentais: 

 
O primeiro deles, metodológico, reside no fato de que, caso o conteúdo essencial 
absoluto de todos os direitos fundamentais seja a dignidade, então, é apenas a 

                                                
62 SILVA (2009, p.205). 
63 SILVA (2009).  
64 Cf. Capítulo sobre judicialização de políticas públicas. 
65 Para Virgílio Afonso da Silva (2009), é no âmbito dos direitos fundamentais que o conceito de suporte fático 
tem sua aplicação por excelência, dentro do direito Constitucional, até então limitado no âmbito jurídico, na 
maioria das vezes, ao direito penal, ao se definir tipo penal. Para ilustrar a importância do conceito, vale 
destacar: “A forma de aplicação dos direitos fundamentais - subsunção, sopesamento, concretização e outras – 
depende da extensão do suporte fático; as exigências de fundamentação nos casos de restrições a direitos 
fundamentais dependem da configuração do suporte fático; a própria possibilidade de restrição a direitos 
fundamentais pode depender do que se entende por suporte fático; a existência de colisões entre direitos 
fundamentais, ás vezes tida como prática em muitos trabalhos e decisões judiciais, depende também de uma 
precisa determinação do conceito de suporte fático”. (SILVA, 2009, p.68). 
66 Inúmeras decisões do STF confirmam a assertiva, entre elas HC 85.237, HC 84.768, HC 84.778, MS 25.399, 
dentre outras.  
Vale destacar o raciocínio, neste sentido de Sarlet (2005), a seguir transcrito: “Tomando-se o exemplo do direito 
à educação, poder-se-á sempre afirmar que negar, em face de argumentos como o da ausência de recursos, até 
mesmo o acesso ao ensino fundamental não chega a comprometer a existência do indivíduo. A resposta a esta 
indagação, contudo, passa pelo princípio da dignidade da pessoa  humana, que indubitavelmente pressupõe um 
certo grau de autonomia do indivíduo, no sentido de ser capaz de conduzir a sua própria existência, de tal sorte 
que a liberdade pessoal – como assinalado em outra ocasião – constitui exigência indeclinável da própria 
dignidade. Neste sentido, não restam dúvidas de que manter o indivíduo sob o véu da ignorância absoluta 
significa tolher a sua própria capacidade de compreensão do mundo e sua liberdade (real) de autodeterminação e 
de formatar sua existência. O princípio da dignidade da pessoa humana pode vir a assumir, portanto, importante 
função demarcatória, estabelecendo a fronteira para o que se convenciona denominar de padrão mínimo na 
esfera dos direitos sociais”. (SARLET, 2005, p.353).    



dignidade que tem um conteúdo essencial absoluto; todos os outros direitos teriam 
um conteúdo relativo, restringível até mesmo por completo em alguns casos 
concretos. Uma teoria absoluta, nesses termos, aproxima-se muito de teorias 
relativas. O segundo problema reside no risco de uma hipertrofia da dignidade e da 
conseqüente absolutização de todos os direitos fundamentais. E esse não é um risco 
apenas hipotético. (SILVA, 2009, p.193) 

 

Mas afinal, o que seria o mínimo existencial diante da atual sociedade pluralista e das 

várias concepções de vida digna existentes? Estaria abrangido em sem conteúdo todos os 

direitos fundamentais, inclusive os denominados sociais e econômicos, sendo portanto, 

judicializáveis? 

No presente trabalho, pode-se considerar o mínimo existencial como a garantia 

mínima para que qualquer cidadão seja participante do discurso, propondo Habermas (1997) 
67, numa perspectiva de universalização de direitos fundamentais, cinco categorias básicas que 

funcionam como condição procedimental da democracia, sem as quais não haveria 

participação em o que quer que seja, determinando o próprio status das pessoas de direito. 

Senão vejamos: (a) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente 

autônoma do direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação, 

garantidores da proteção da autonomia privada de sujeitos de direitos, incluindo-se  nesse rol, 

segundo Cruz (2004) 68, os direitos liberais clássicos como o direito à vida, à liberdade, à 

integridade física, à propriedade, à intimidade e direitos sociais básicos como o direito à 

dignidade humana e o direito fundamental ao trabalho; (b) Direitos fundamentais resultantes 

da configuração politicamente autônoma do status de um membro numa associação voluntária 

de parceiros do direito, encontrando-se aí elencados a proibição da extradição, o direito de 

asilo, os direitos políticos, sociais e coletivos; (c) Direitos fundamentais resultantes da 

possibilidade de postulação judicial de direitos e da configuração politicamente autônoma da 

proteção jurídica individual, como as garantias processuais fundamentais e os princípios de 

direito; (d) direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processos de 

formação da opinião e da vontade, exercitando os civis autonomia política e, a partir de então, 

criando direitos legítimos;  (e) Direitos fundamentais a condições de vida digna garantidas 

                                                
67 Cf. Habermas (1997), as cinco categorias de direitos fundamentais, constitui um sistema de direitos que deve 
ser reconhecido pelos cidadãos, a fim de estabelecer-se a relação interna, co-original entre direitos humanos e 
soberania popular. “A gênese lógica desses direitos forma um processo circular, no qual o código do direito e o 
mecanismo para a produção do direito legítimo, portanto, o princípio da democracia, se constituem de modo co-
originário”. (HABERMAS, 1997, p.158-160).  
68 CRUZ (2004, p.221-224). 



social, técnica e ecologicamente, na medida em que isso for necessário para um 

aproveitamento, em igualdade de chances, dos direitos elencados anteriormente, de “a” a “d.69 

Nesse sentido, pode-se concluir que não existe participação, democracia numa 

perspectiva de moral pós-convencional sem o mínimo de liberdade, dignidade e segurança 

jurídica. 70 

 

 

2.3.1.3. A reserva do possível 

 

 

A expressão reserva do possível, surgiu no Tribunal Constitucional Alemão,  em 

decisão proferida em 1972, conhecida como o caso “Numerus Clausus” 71, adotada pela 

doutrina germânica e sendo largamente utilizada em Portugal,  ganhando nova conotação no 

ordenamento jurídico pátrio 72.  

A emblemática ADPF 45 73 reconheceu que não há política pública efetiva sem 

disponibilidade de recursos, podendo o termo ser invocado  pelo Poder Judiciário, alargando a 

                                                
69 Cf. HABERMAS (1997, p.159-160). 
70 Sob tal perspectiva, um dos mais insignes juristas da atualidade, crítico do denominado constitucionalismo da 
efetividade, Cláudio Pereira de Souza Neto (2008), atenta para o fato de que cabe ao Poder Judiciário o papel de 
não apenas concretizar os direitos sociais mínimos configuradores das condições materiais da autonomia 
privada, mas, de acordo com a teoria habermasiana, o papel de concretizar os direitos sociais que constituem 
condições para uma participação igualitária na vida pública. Vale transcrever: “A questão é: se considerarmos 
que certos direitos sociais são condições da democracia, então o Judiciário, como seu guardião, possui também a 
prerrogativa de concretizá-los, quando tem lugar a inércia dos demais ramos do Estado na realização dessa 
tarefa”. E conclui ainda: “(...) se o Judiciário tem legitimidade para invalidar normas produzidas pelo Poder 
Legislativo, mais facilmente pode se afirmar que é igualmente legítimo para agir diante da inércia dos demais 
poderes, quando essa inércia implicar um óbice ao funcionamento regular da vida democrática.” (NETO, 2008, 
p.324). 
71 Em julgado em que se discutia sobre o poder do Judiciário criar vagas na faculdade de Medicina para 
estudantes habilitados mas não classificados no vestibular, valendo transcrever: “Os direitos a prestações 
(Teilhaberecht).. não são determinados previamente, mas sujeitos à reserva do possível (Vorberhalt dês 
Möglichen), no sentido de que a sociedade deve fixar a razoabilidade da pretensão. Em primeira linha compete 
ao legislador julgar, pela sua própria responsabilidade, sobre a importâncias das diversas pretensões da 
comunidade, para incluí-las no orçamento, resguardando o equilíbrio financeiro geral...”. (SCHWABE, 2005, p. 
663-664).  
72 De acordo com Ana Paula de Barcellos (2002), “A expressão reserva do possível procura identificar o 
fenômeno econômico da limitação dos recursos disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas a 
serem por eles suprida. No que importa ao estudo aqui empreendido, a reserva do possível significa que, para 
além das discussões jurídicas sobre o que se pode exigir judicialmente do Estado, - e em última análise da 
sociedade, já que é esta que o sustenta –, é importante lembrar que há um limite de possibilidades materiais para 
esses direitos. Em suma: pouco adiantará, do ponto de vista prático, a previsão normativa ou a refinada técnica 
hermenêutica se absolutamente não houver dinheiro para custear a despesa gerada por determinado direito 
subjetivo”. (BARCELLOS, 2002, p.236-237).  
73 Vale destacar alguns trechos da decisão: É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções 
institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte, em especial – a atribuição de formular e de 
implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na 



judicialização das políticas públicas no Brasil que não ficariam adstritas, aos direitos 

fundamentais em seu status negativus e  positivus, abrangendo também os direitos sociais 

considerados além do mínimo existencial.  

Na mesma decisão, destacou-se que a cláusula da reserva do possível restringe, 

condiciona o processo de concretização dos direitos fundamentais de segunda dimensão, não 

                                                                                                                                                   
Constituição Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo 
reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. 
 Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e 
quando os  órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles 
incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais 
e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de 
conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto – consoante já proclamou esta Suprema Corte – 
que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política “não pode converter-se em 
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele 
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental 
do Estado” (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO).  Não deixo de conferir, no entanto, 
assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” (STEPHEN 
HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, “The Cost of Rights”, 1999, Norton, New York), notadamente em sede de 
efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e 
culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas 
concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos, 
sociais e culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, 
em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do 
Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa 
estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata 
efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder 
Público, em tal hipótese – mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-
administrativa – criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de 
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições 
materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – 
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com 
a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, 
dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 
constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.  Daí a correta ponderação de 
BARCELLOS (2008, p.245-246): 
 “Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá 
levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao 
determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao 
obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política 
pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições 
modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do 
homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da 
proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos 
fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários 
dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos 
remanescentes, em que outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao 
estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível.” 
(grifei). Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de 
concretização dos direitos de segunda geração – de implantação sempre onerosa –, traduzem-se em um binômio 
que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder 
Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações 
positivas dele reclamadas. (GRIFO NOSSO).  



podendo, ao mesmo tempo, ser invocada pelo Estado com o intuito de furtar-se do 

cumprimento de suas obrigações constitucionais.  

A doutrina brasileira classifica a reserva do possível em fática e jurídica. No primeiro 

caso, estar-se-ia diante da ausência fática de recursos, falta de orçamento ou exaustão do 

orçamento. No segundo caso, estar-se-ia diante da ausência de autorização orçamentária para 

determinado tipo de gasto à satisfação do direito prestacional envolvido. 74  

De acordo com Sarlet (2005), 

 
Já há tempo se averbou que o Estado dispõe apenas de limitada capacidade de 
dispor sobre o objeto das prestações reconhecidas pelas normas definidoras de 
direitos fundamentais sociais de tal sorte que a limitação dos recursos constitui, 
segundo alguns, um limite fático à efetivação desses direitos. Distinta da 
disponibilidade efetiva dos recursos, ou seja, da possibilidade material disposição, 
situa-se a problemática ligada à possibilidade jurídica de disposição, já que o 
Estado (assim como o destinatário em geral) também deve ter a capacidade 
jurídica, em outras palavras, o poder de dispor, sem o qual de nada lhe adiantam os 
recursos existentes. Encontramo-nos, portanto, diante de duas facetas diversas, 
porém intimamente entrelaçadas, que caracterizam os direitos fundamentais sociais 
prestacionais. (SARLET, 2005, p.288-289).   

 

O presente trabalho não tem o condão de dissecar a reserva do possível em suas 

variantes fática e jurídica ou mesmo fazer um estudo aprofundado sobre a relevância 

econômica na aplicação dos direitos fundamentais sociais prestacionais na atualidade. 

Por hora, interessa saber que a natureza jurídica dos direitos fundamentais sociais 

demanda a existência de recursos econômicos para sua concretização, provenientes da 

arrecadação tributária, além da vontade do legislador ordinário para definição, em linhas 

gerais, da destinação de tais recursos para a concretização das políticas sócio-econômicas, não 

sendo de bom alvitre a utilização nas decisões judiciais do termo, como forma de furtar-se da 

efetivação dos direitos sociais (passivismo), nem tampouco ignorar a expressão e o contexto 

social orçamentário e político existente (ativismo).  

Além disso, interessa saber que a atual crise para efetivação dos direitos sociais 

constitui mais um fator para corroborar o tema da horizontalização dos direitos fundamentais 

e a aplicação da teoria direta ou imediata aos direitos fundamentais individuais e numa 

                                                
74 De acordo com Sarlet (2005), “Distinta da disponibilidade efetiva dos recursos, ou seja, da possibilidade 
material de disposição, situa-se a problemática ligada à possibilidade jurídica de disposição, já que o Estado ( 
assim como o destinatário em geral) também deve ter a capacidade jurídica, em outras palavras, o poder de 
dispor, sem o qual de nada lhe adiantam os recursos existentes. Encontram-nos, portanto, diante de duas facetas 
diversas, porém intimamente entrelaçadas, que caracterizam os direitos fundamentais sociais prestacionais. É 
justamente em virtude destes aspectos que se passou a sustentar a colocação dos direitos sociais a prestações sob 
o que se dominou “reserva do possível”, que, compreendida em sentido amplo, abrange, tanto a possibilidade, 
quanto o poder de disposição por parte do destinatário da norma.” (SARLET, 2005, p.288-289).  



vertente mais progressista, aos direitos fundamentais de segunda dimensão, como será 

demonstrado mais adiante.  

 Assim, cabe num primeiro momento, expor os principais fundamentos jurídicos 

concebidos pela doutrina para a horizontalização dos direitos fundamentais, analisando, por 

conseguinte, as teorias que se formaram  sobre a aplicação direta dos  direitos fundamentais às 

relações privadas, destacando a state action doctrine, a teoria da convergência estatista, a 

teoria alternativa de Robert Alexy, a teoria dos deveres de proteção, a teoria indireta ou 

mediata dos direitos fundamentais e a teoria direta ou imediata.  

Após a explanação geral sobre o tema, o trabalho analisará a aplicabilidade da teoria 

direta ou imediata à luz da doutrina pátria, no tocante aos direitos defensivos, abrindo 

caminho para explanação da teoria aos direitos fundamentais de segunda dimensão de cunho 

prestacional não trabalhista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3 HORIZONTALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

O tema horizontalização dos direitos fundamentais é recente na doutrina e 

jurisprudência brasileira e vem sendo objeto de discussões no meio acadêmico.  

Em 11 de outubro de 2005, foi proferida decisão pelo STF determinando a 

reintegração de associado excluído no quadro da sociedade civil da União Brasileira de 

Compositores. 75 O voto do Ministro Gilmar Mendes, adotando a tese da aplicabilidade direta 

ou imediata dos direitos fundamentais às relações privadas, consubstanciou-se em análise 

minuciosa sobre diversos aspectos concernentes ao tema da horizontalização dos direitos 

fundamentais 76 e, sem desconsiderar decisões anteriores, que abordaram o assunto, pode ser 

vista como um marco de fortalecimento das discussões na doutrina brasileira. 

                                                
75 Recurso Extraordinário n.º 201819/RJ. 
76 SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. 
EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. 
EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos 
fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas 
relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais 
assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados 
também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional 
brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas 
leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, 
notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada 
garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que 
asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras 
limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de 
terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere 
aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas 
e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no 
âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS 
LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. 
ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO 
CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito 
econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o 
que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores – UBC, 
sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para 
determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro 
social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, 



Embora muito recente no Brasil, o tema da vinculação dos particulares aos direitos 

fundamentais como questão jurídica autônoma vem sendo tratado desde a década de 1950, 

recebendo impulso na República Federativa da Alemanha sob a denominação de Drittwirkung 

der Grundrechte (efeitos frente a terceiros dos direitos fundamentais), a partir da influência de 

Hans Carl Nipperdey e da paradigmática decisão do caso Lüth. Ademais, houve uma mudança 

de paradigma reconhecendo-se que, a partir do modelo de Estado social, ao contrário do que 

se imaginava, outros cidadãos, e não somente o Estado, podem ameaçar os direitos 

fundamentais dos cidadãos, nas relações horizontais entre si. Ora, a partir do conceito de 

poder proposto por Steinmetz (2004), segundo o qual “o poder é a capacidade que um sujeito 

tem de condicionar, restringir ou eliminar a liberdade de outrem em uma determinada esfera 

ou âmbito de vida.” (STEINMETZ, 2004, p.87), e tomando por base a noção originária de 

direitos fundamentais que se amparava na noção de que o Estado, único detentor do poder, era 

inimigo dos direitos fundamentais dos cidadãos, havendo outras ameaças provenientes não só 

das relações verticais, mas horizontais, estaríamos diante de uma necessidade de ampliarmos 

a defesa desses direitos na esfera horizontal.  

Na sociedade capitalista contemporânea globalizada, existem megagrupos industriais, 

econômicos, financeiros, midiáticos, associações e sindicatos com grande poder de barganha e 

pressão, além de grupos informais que desafiam o próprio poder estatal.   

Esse primeiro passo no reconhecimento da aplicabilidade dos direitos fundamentais 

entre os entes de natureza privada foi fundamental para a inclusão de todos os particulares na 

vinculação dos direitos fundamentais, que hoje prevalece e encontra importantes expoentes na 

doutrina e jurisprudência pátria. 

Na literatura constitucional brasileira, pode-se destacar Gilmar Ferreira Mendes, 

Álvaro Ricardo de Souza Cruz, Daniel Sarmento, Jane dos Reis Gonçalves Pereira, Wilson 

Steinmetz, Ingo Wolfgang Sarlet, Virgílio Afonso da Silva, como os principais autores que 

abordam o tema que ainda está em aberto, carente de construções teóricas mais consolidadas 

diante da omissão constitucional quanto ao assunto e das raras jurisprudências, que 

efetivamente abordam o tema de maneira clara, precisa e unitária como a explicitada acima. 

                                                                                                                                                   
onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à 
execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a 
própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a 
dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a 
aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 
defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007). 



Apesar disso, a par das diversas teorias sobre a forma de aplicação desses direitos nas 

relações entre particulares, indaga-se, atualmente: como aplicar os direitos fundamentais 

nessas relações sem eliminar ou restringir o princípio da autonomia privada? Se for possível 

essa aplicação ela se dá de que forma e em que medida? 

Noutro giro, questiona-se: a importação da teoria para a jurisprudência pátria é 

corolário do estado democrático de direito ou significa uma “pancostitucionalização” do 

direito e a perda da autonomia do direito privado, referendando uma banalização do direito 

constitucional e de seus princípios fundamentais, principalmente o princípio da dignidade 

humana? 

O presente trabalho cinge-se a analisar a horizontalização no âmbito dos direitos 

fundamentais de defesa, enfocando a teoria mais adequada a ser aplicada, a forma desta 

aplicação pelo Poder Judiciário brasileiro e a jurisprudência dominante na atualidade, 

proferindo algumas considerações acerca da aplicação da teoria direta ou imediata dos direitos 

fundamentais sociais prestacionais não trabalhistas a essas relações. 

Nesse diapasão, pretende-se, num primeiro momento, buscar a fundamentação 

constitucional para aplicação da teoria direta ou imediata dos direitos fundamentais às 

relações de natureza privada. 

 

 

3.1. Origem histórica 

 

 

3.1.1 O reconhecimento da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais e seus 

desdobramentos 

 

 

A horizontalização (Drittwirkungstheorie) é considerada desdobramento direto do 

reconhecimento da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos fundamentais. 77  

                                                
77 O pioneirismo germânico na formulação da teoria da horizontalização dos direitos fundamentais como 
desdobramento do reconhecimento da perspectiva jurídico-objetiva desses direitos é questionado a partir da 
construção norte-americana da state action doctrine. Foi nos Estados Unidos que a discussão em torno da 
possibilidade de invocar os direitos civis nas relações interprivadas ganhou contornos claros na década de 1940, 
na série de julgamentos realizados pela Suprema Corte norte-americana, como se verá adiante. No entanto, é 
inegável que foi no cenário germânico, a partir da década de 1950 que o tema ganhou densidade e originalidade, 
refletindo-se na construção dogmática de todos os demais países europeus. Por este fator, o trabalho opta pela 
construção germânica como pioneira na construção da teoria. 



Tal perspectiva, desenvolvida pela jurisprudência e dogmática alemã, significa, em 

linhas gerais, que os direitos fundamentais não se restringem à perspectiva jurídico-subjetiva 

de defesa do indivíduo contra atos do Poder Público, mas, para além disso, constituem 

verdadeiras decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva da Constituição, possuindo 

dimensão axiológica representada pelos valores de toda comunidade,  com eficácia em todo o 

ordenamento jurídico, estipulando diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e 

executivos.  

 Tal reconhecimento não pode ser apartado do conhecimento pelo interlocutor da 

construção dos direitos fundamentais na Alemanha.  

A Lei Fundamental, promulgada em 23 de maio de 1949 em Bonn, elencou os direitos 

fundamentais nos artigos 1.o ao 17 como direitos de liberdade clássicos de defesa dos 

cidadãos contra o Estado, adotando a teoria liberal, em resposta às violações dos direitos 

ocorridas ao tempo do nacional-socialismo.  

Expressamente, a Constituição alemã previu, no artigo 1.o, III, que os direitos 

fundamentais vinculam tão somente os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  

   Somente a partir da paradigmática decisão proferida no caso Lüth, 78 em 1958 pela 

Corte Federal Constitucional Alemã é que se reconheceu a perspectiva jurídica objetiva dos 

direitos fundamentais como um reforço da ideia de juridicidade desses direitos, enfatizando 

sua mais-valia dentro do ordenamento jurídico, na tentativa de suplantar a vinculação dos 

direitos fundamentais tão somente  às relações verticais entre indivíduos-Estado, constatando-

se que outras esferas de poder ameaçavam tais direitos,  consubstanciando seus vários 

desdobramentos, ligados, principalmente: i) a ideia da aplicabilidade desses direitos nas 

relações entre particulares, ii) ao efeito irradiante dos direitos fundamentais, iii) aos direitos 

fundamentais como direitos à proteção do indivíduo e deveres de proteção do Estado, além 

iiii) da vinculação positiva do legislador infraconstitucional aos direitos fundamentais. 

                                                
78 Cf. Steinmetz (2004), “Erich Lüth, Presidente do Clube de Imprensa da Hamburgo, por ocasião de um festival 
cinematográfico (1950), pronunciou-se publicamente contra Harlan, diretor de uma das películas (Unsterbliche 
Gelibte – “Amante Imortal”), a quem acusou de, durante o Terceiro Reich, dirigir películas anti-semitas a serviço 
da ideologia nacional-socialista. A produtora da película pediu explicações a Eric Lüth. Em resposta, ele enviou 
uma carta aberta á imprensa na qual exortava as sociedades alemãs ativas no campo cinematográfico a não 
comercializarem a película e o público a não assisti-la. A produtora ingressou no juízo cível de Hamburgo. 
Obteve medida cautelar que impôs a Eric Lüth a proibição de incitação ao boicote. A sentença confirmou a 
vitória da produtora. Contra a sentença, Erich lüth interpôs recurso de apelação ante o Tribunal Superior do 
Land, bem como Verfassungsbescwerde (reclamação constitucional) ante o Tribunal Constitucional alemão, 
alegando violação de seu direito fundamental à liberdade de expressão (GG, art. 5.1). Fatos sumariados por Jesús 
García Torres e Antonio Jiménez-Blanco (Derechos fundamentales y relaciones entre particulares, PP. 26-27) e 
Ingo Von Müch (“Drittwirkung” de derechos fundamentales em Alemania”, p.40)”. (STEINMETZ, 2004, 
p.105). 



No Brasil, Virgílio Afonso da Silva, 79 Wilson Steinmerz 80 e Daniel Sarmento 81 

confirmam a idéia de que o reconhecimento dessa perspectiva constitui uma das principais 

ideias desenvolvidas dentro da teoria geral dos direitos fundamentais após a II Guerra 

Mundial no ordenamento jurídico germânico.  

A formulação da tese de reconhecimento da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos 

fundamentais insere-se no contexto da traumática experiência vivida no período nazista que 

demonstrou a ineficiência do positivismo jurídico para o restabelecimento de garantias 

substantivas, e na tentativa de reaproximação da teoria constitucional germânica aos 

postulados jusnaturalistas. 82  

Segundo Pereira (2008): 

 
(...) na Alemanha do pós-guerra encetou-se um intenso debate sobre os direitos 
fundamentais do Direito, que desembocou na retomada das premissas do direito 
natural e na substantivação do discurso jurídico. Tais idéias foram estampadas no 
próprio texto da Lei Fundamental de 1949 que consagrou, em seu art. 1.2, a 
obrigação de respeito à dignidade da pessoa humana. (PEREIRA, 2008, p.150).  

 

A Jurisprudência de valores teve origem em muitos pensamentos de origem local e 

desenvolveu-se na Alemanha a partir de então, coadunando-se a legislação com um catálogo 

de valores aceitos universalmente, convergente para o valor máximo, hierarquicamente 

superior da “dignidade da pessoa humana”.  

A decisão do caso Lüth, de acordo com Virgílio Afonso da Silva (2008), confirmou o 

paradigma de aplicação do modelo de efeitos indiretos dos direitos fundamentais, pois calcada 

na exigência de interpretação da cláusula do parágrafo 826 do Código Civil Alemão que 

                                                
79 Cf. Virgílio Afonso da Silva, “a partir da concepção dos direitos fundamentais como sistema de valores, 
“Dürig e o Tribunal Constitucional Alemão construíram suas teorias dos efeitos indiretos dos direitos 
fundamentais no direito privado”. (SILVA, 2008, p.78).  
80 Steinmetz (2004) aduz que: “A teoria da dupla dimensão – a subjetiva e a objetiva – dos direitos fundamentais, 
é, ao que parece, a construção teórico-dogmática mais fértil e útil do Tribunal Constitucional alemão em matéria 
de direitos fundamentais.” (SIEMENTZ, 2004, p.105). 
81 Sarmento (2006) assevera que sob tal ótica, “Reconhece-se então que tais direitos limitam a autonomia dos 
atores privados e protegem a pessoa humana da opressão exercida pelos poderes sociais não estatais, 
difusamente presentes na sociedade contemporânea. Nesse quadro, o legislador assume o encargo de promover  
 
os direitos fundamentais, e toda a legislação ordinária terá de ser revisitada sob uma nova ótica, ditada pela 
axiologia constitucional, conforme foi ressaltado no capítulo anterior”. (SARMENTO, 2006, 106).   
82 De acordo com Cruz (2006), “Traumatizada pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, envergonhada pelo 
genocídio industrial dos campos nazistas de concentração e assustada pela passividade do Reichsgericht 
(Tribunal do Império) que, ao se esconder por detrás de uma legalidade absurda chancelou os horrores, a nova 
Corte Constitucional alemã passou, desde sua inauguração, a anunciar que a legislação estatal não implicaria a 
totalidade do Direito nazista. A partir de então, para que a legislação não fosse qualificada como injusta 
(unrecht), deveria coadunar-se com um catálogo de valores universalmente reconhecidos”. (CRUZ, 2006, p.158-
159).  



deveria funcionar como “porta de entrada” dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares, 83 exemplificando e originando a nova concepção de ponderação de valores na 

Corte Constitucional Alemã. 84 

Só através dessa decisão, vale destacar, e, do reconhecimento dos direitos 

fundamentais como ordem axiológica de valores, 85 foi possível, no contexto alemão, expandir 

os efeitos dos direitos fundamentais para além da perspectiva indivíduo-Estado.  

Esse modelo de efeitos indiretos ou “portas de entrada” dos direitos fundamentais são 

as denominadas “Cláusulas gerais” ou conceitos jurídicos indeterminados no direito civil 

brasileiro como a boa-fé, a ordem pública, o interesse público, o abuso de direito e os bons 

costumes.  

São as normas abertas ou conceitos abertos que requerem para sua concretização, uma 

valoração conteudística para o aplicador do direito baseada não numa ordem supra ou extra 

legal de valores morais, mas no sistema de valores consagrados pela própria Constituição.  

As cláusulas gerais constituem representações de um dos principais desdobramentos 

de sua dimensão objetiva, que é o caráter ou a eficácia irradiante dos direitos fundamentais, 86 

confirmando a teoria da horizontalização. 

Exemplos destacados pela doutrina brasileira de cláusulas gerais, no ordenamento 

jurídico pátrio são: o art. 187 que dispõe: “comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

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

boa-fé ou pelos bons costumes”; da mesma forma, o art. 1638, III do Código Civil que assim 

dispõe: “perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: (...) praticar atos 

contrários à moral e aos bons costumes”, dentre outros dispositivos.  

Segundo Sarlet (2005), 

                                                
83 Segundo Virgílio Afonso da Silva (2008), “(...) 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.” (SILVA, 2008, p.80).  
84 Cf. Cruz (2004), “Na Corte alemã, os casos Lüth-Urteil e Apotheken-Urteil de 11 de junho de 1958 deram ali 
origem à incidência do “princípio da proporcionalidade”. (CRUZ, 2004, p.161).  
85 Algumas décadas mais tarde, a Jurisprudência de valores vai servir para o alemão Alexy elaborar a sua teoria 
sobre o princípio da proporcionalidade, como se verá no capítulo 4.  
86 Segundo Sarlet (2005), um dos instrumentos mais férteis para consolidação da eficácia irradiante dos direitos 
fundamentais é a técnica da interpretação conforme a Constituição, sendo desempenhada como princípio 
hermenêutico e mecanismo de controle de constitucionalidade. Através da eficácia irradiante, os direitos 
fundamentais passam a constituir verdadeiro epicentro axiológico de todo ordenamento jurídico. (SARLET, 
2005, p.124-125). 



 

Como primeiro desdobramento de uma força jurídica objetiva autônoma dos 
direitos fundamentais, costuma apontar-se para o que a doutrina alemã costumou 
chamar de eficácia irrdiante (Ausstrahlungswirung) dos direitos fundamentais,  no 
sentido de que estes, na sua condição objetiva, fornecem impulsos e diretrizes para 
a aplicação e interpretação do direito infraconstitucional, o que, além disso, 
apontaria para a necessidade de uma interpretação conforme aos direitos 
fundamentais,  que, ademais,  pode ser considerada – ainda que com restrições -  
como modalidade  semelhante à difundida técnica hermenêutica de interpretação 
conforme à Constituição. (SARLET, 2005, p.162). 

 

As cláusulas gerais serão mais bem analisadas no tópico referente à teoria da 

aplicabilidade indireta dos direitos fundamentais. 

 Por hora, vale destacar que o reconhecimento da função hermenêutica dos direitos 

fundamentais próprios da denominada eficácia horizontal indireta, a partir das “portas de 

entrada” no ordenamento jurídico pátrio, não excluem a possibilidade de aplicação direta 

desses mesmos diretos às relações de natureza privada, sem intermediação do legislador 

infraconstitucional.  

Além disso, reconhecer os direitos fundamentais de defesa ou prestacionais, na 

clássica classificação desses direitos, como verdadeiros vetores que se dirigem não só contra o 

Estado, mas contra toda sociedade, que também possui agentes opressores dos direitos da 

liberdade, da igualdade e da dignidade humana, fundamentam o tema da horizontalização dos 

direitos fundamentais, e refletem ao contrário do que se pode pensar, contornos para 

concretização do verdadeiro estado democrático de direito.   

 

 

3.1.1.1 A teoria dos deveres de proteção do Estado 

 

 

Além dos efeitos irradiantes, importante desdobramento da perspectiva jurídico-

objetiva dos direitos fundamentais e que, sobremaneira contribui para a fundamentação da 

horizontalização, é o reconhecimento dos deveres de proteção do Estado, reflexo da 

emergência do modelo de Estado social e que significa, em linhas gerais, o reconhecimento 

pelos Poderes Públicos de que o Estado não deve somente abster-se de violar os direitos 

fundamentais, possuindo o dever de proteger seus titulares diante da ameaça provinda de 

terceiros.  

Embora tal perspectiva tenha nascido na dogmática alemã, sem formulação na 

jurisprudência e doutrinas pátrias, sem dúvida, é indiscutível a aplicação dessa teoria no 



Brasil, diante do contexto social de constate afronta aos direitos fundamentais e dos princípios 

insculpidos na Carta de 1988. Ademais, o reconhecimento dos deveres de proteção está 

implícito em qualquer discussão acerca da responsabilidade civil do Estado por atos 

omissivos, já que, sucintamente, só é possível responsabilizar por omissão quem tinha 

previamente um dever de ação. 87  

Recentemente, parte da doutrina, como se verá no capítulo 3, vem recorrendo a esta 

tese para solucionar o problema da aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas.  

 Por fim, vale destacar que apesar do reconhecimento da perspectiva jurídico-objetiva 

dos direitos fundamentais, a partir da decisão do caso Lüth, difundindo a ideia de que os 

direitos fundamentais não possuem tão somente uma perspectiva subjetiva de garantia dos 

indivíduos face ao Estado, mas irradiam-se pelo direito privado, especialmente através das 

cláusulas gerais,  algumas críticas merecem destaque, refletindo-se, diretamente, no método 

da ponderação de valores, utilizado pela maioria da doutrina brasileira por ocasião da 

aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas e que será dado o devido enfoque 

no capítulo 5.  

 

 

3.1.1.2 Críticas a jurisprudência de valores 

 

 

Em que pese a doutrina reforçar a ideia de consubstanciação do reconhecimento da 

teoria da horizontalização calcada na dimensão objetiva dos direitos fundamentais, tornando-

se verdadeiro “coringa” para resolução de problemas relacionados a matéria,  não se pode 

olvidar que existem inúmeras críticas a admissão de uma ordem valorativa dos direitos 

fundamentais. 

A concepção da Constituição como ordem de valores surge pela primeira vez na 

jurisprudência constitucional alemã, logo após o país se libertar do jugo nacional-socialista.  

Diante dos horrores do holocausto, abriu-se espaço para um retorno ao jusnaturalismo 

não mais consubstanciado numa moral imutável e supra-histórica, mas em valores que se 

integram a uma comunidade histórica concreta.  

Um dos principais críticos ao matiz culturalista dos direitos fundamentais é Ernst 

Forshoff (1902-1974). Segundo o jurista, citado por Sarmento (2006), “a teoria da ordem dos 

                                                
87 Nesse sentido, leia-se MELLO (2000, p.819). 



valores torna a interpretação dos direitos fundamentais refém das correntes valorativas 

arraigadas em cada época, sujeitas a rápidas e constantes mutações.”. (SARMENTO, 2006, 

p.119-120). 

 Ora, tratar direitos fundamentais como valores axiológicos significa desnaturá-los, 

produzindo um esvaziamento inevitável do conteúdo desses direitos que passam a não ter 

mais um conteúdo deontológico, abrindo caminho para um decisionismo, subjetivismo 

judicial desmensurado. 88  

 
(...) quando os direitos humanos são constitucionalmente assegurados, segundo um 
procedimento democrático deliberativo, tornam-se normas legítimas de caráter 
obrigatório e não podem ser vistos, como desejam os comunitários, enquanto 
valores que, ao contrário das normas, estabelecem relações de preferência. 
(CITTADINO, 2000, p.176).  

 

Habermas 89 critica a vertente comunitarista 90 embasada na jurisprudência de valores, 

pois, apesar de reconhecer que as normas jurídicas, em especial os princípios, contêm em si 

valores que constituem a própria essência da humanidade, não se pode tratá-los como se 

fossem só valores, despidos de natureza deontológica, do código binário lícito-ilícito, válido-

inválido, típico das normas jurídicas.  

Valores consubstanciam preferências, ameaçando a segurança e certeza do direito.  

Vale destacar: 

 
                                                
88 Cittadino (2000) destaca que “Segundo Habermas, são várias as diferenças entre normas e valores. Em 
primeiro lugar, enquanto que as normas são obrigatórias – sentido deontológico das normas – os valores 
traduzem preferências compartilhadas – sentido teleológico dos valores . As normas possuem um pretensão de 
validade binária, no sentido de que, em face de sentenças normativas, a posição adotada restringe-se a um “sim” 
ou a um “não”, enquanto que, no âmbito dos valores, é possível concordar parcialmente com as sentenças 
avaliativas. De outra parte, se as normas não podem se contradizer reciprocamente, na medida em que formam 
um sistema, valores distintos podem competir entre si por prioridade. Finalmente, as normas pretendem definir o 
que é igualmente bom para todos, ao passo que a atratividade dos valores está vinculada ao que é bom para 
alguns. Ver, a respeito, Jürgen Habermas. Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of 
Law and Democracy, op. cit., p. 253 e segs.”. (CITTADINO, 2000).  
89 Cf. CITTADINO, “Habermas pretende demonstrar que os direitos humanos não podem ser considerados 
apenas uma expressão valorativa de um sistema cultural específico. Ainda que tenham surgido, enquanto idéia 
normativa, em um mundo particular de cultura – a Europa -, isto não significa que os direitos humanos não 
possam ser vistos como o resultado de um processo reflexivo a partir do qual os indivíduos podem tomar uma 
certa distância em relação às suas próprias tradições e aprender “a entender o próximo a partir de sua própria 
perspectiva”. Com efeito, direitos humanos possuem uma pretensão de universalidade que é incompatível com a 
idéia de valores enquanto bens preferidos. (CITTADINO, 2000, p.175-176).  
90 O comunitarismo é uma das correntes da filosofia política contemporânea, ao lado do liberalismo e da corrente 
crítico-deliberativa, que associa o pluralismo à diversidade das identidades sociais. Embasada na denominada 
“liberdade dos antigos”, autonomia pública, a corrente comunitarista adota uma concepção cultural de uma 
coletividade em particular, encampando a idéia da Jurisprudência de Valores. Nas lições de Álvaro Ricardo de 
Souza Cruz, “(...) É, pois, a Constituição entendida pelos comunitaristas como um sistema de valores, um projeto 
social adotado pelo constituinte a exigir uma ação positiva do Judiciário para sua implementação”. (CRUZ, 
2004, p.14).  



Ao deixar-se conduzir pela idéia da realização de valores materiais, dados 
preliminarmente no direito constitucional, o tribunal constitucional transforma-se 
numa instância autoritária. No caso de uma colisão, todas as razões podem assumir 
o caráter de argumentos de colocação de objetivos, o que faz ruir a viga mestra 
introduzida no discurso jurídico pela compreensão deontológica de normas e 
princípios do direito (...). Na medida em que um tribunal constitucional adota a 
teoria da ordem de valores e a toma como base de sua prática decisão, cresce o 
perigo de juízos irracionais, porque, neste caso, os argumentos funcionalistas 
prevalecem sobre os normativos. (HABERMAS, 1997, p.321-322).  

  

 Ademais, diante da sociedade plural e das inúmeras concepções de vida digna 

existentes na atualidade, não se pode reconhecer os direitos fundamentais embasados numa 

perspectiva puramente valorativa, axiológica dos direitos fundamentais, com abstração de sua 

função deontológica.  

Cruz (2007) comenta: 

 
Tratar direitos fundamentais como valores, como preferência do juiz que for 
apreciá-lo importa em um risco grande demais para a consistência de uma 
democracia legítima, eis que abala tanto o código binário do direito como põe em 
risco a eqüiprimordialidade da autonomia pública com a privada, eis que os 
direitos fundamentais, deixam de ser tidos como trunfos – no dizer de Dworkin – e, 
passam a ser relativizados por meio de juízos de valor dos diferentes órgãos 
estatais. (CRUZ, 2007, p.354) 

 

E ainda:  

 
(...) Direitos fundamentais ajudam a compor a essência de um sistema jurídico que 
pretenda legitimamente estabilizar as expectativas sociais de comportamento. Dessa 
forma, exigem respeito para sua natureza deontológica de modo a evitar a 
desnaturação do Direito em Política. (CRUZ, 2007, p.354). 

 

Noutro giro, não existem dúvidas de que a Constituição retrata os valores mais 

relevantes de uma comunidade.  

No Brasil, principalmente, a carta de 1988 buscou desvencilhar-se da forma autoritária 

de governo, vigente durante mais de duas décadas (ciclo autoritário-militar), preocupando-se 

em retratar e promover valores humanitários como a dignidade humana, a liberdade, a 

igualdade, a justiça e a democracia, ostentando verdadeira dimensão simbólica, marcando o 

reencontro da sociedade com o direito e a democracia.  

O Anteprojeto Arinos, 91 conformou os ideais de toda sociedade, compilando e 

refletindo a efetiva participação a partir da segunda metade da década de 80 de vários setores 

                                                
91 O Anteprojeto Arinos já refletia o constitucionalismo comunitário no processo constituinte brasileiro, 
derrocando na elaboração da Constituição Federal de 1988. Segundo Citadino (2000), “Os representantes deste 



organizados da sociedade civil no processo constituinte que culminou com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988.  

A partir da entrada em vigor da Carta constitucional, que definiu como objetivos 

fundamentais do Estado “construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, concepcionou-se a 

interpretação do ordenamento jurídico pátrio pelo critério dos direitos fundamentais, sendo a 

dignidade humana valor essencial unificador da Constituição Federal. 

Nesse diapasão, é se suma importância o reconhecimento da existência da perspectiva 

objetiva dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico pátrio, reforçando a dimensão 

subjetiva dos mesmos, estabelecendo um paralelo entre a ordem jurídica estatal e a ordem 

jurídica privada, entre direito e política.  

Entretanto, urge desenvolver na práxis constitucional brasileira, em prol da 

transparência, da certeza e da segurança jurídica, argumentações constitucionais racionais, 

afastando-se de metodologias baseadas no subjetivismo e decisionismo, incompatíveis com o 

modelo democrático. 92  

Nesse contexto, o princípio da dignidade humana constitui vetor essencial a ser 

perseguido por toda sociedade, contornando e fundamentando todo ordenamento 

constitucional, inclusive as relações estabelecidas entre entes de natureza privada que não 

podem dele se afastar.  

 

 

3.2 Fundamentação Constitucional 

 

 

3.2.1 O princípio da dignidade humana 

                                                                                                                                                   
constitucionalismo “comunitário” integraram a Comissão de Estudos Constitucionais, a quem coube elaborar 
estudos e anteprojeto de Constituição, a título de colaboração, enviado à Assembléia Constituinte, em 1987. Foi 
de Tancredo Neves a idéia de organizar a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, composta por 
representantes de diferentes setores econômicos e com distintos compromissos político-ideológicos. O 
Presidente José Sarney tornou efetiva esta idéia através do Decreto n.o 91.450 de 18 de julho de 1985. 
(CITTADINO, 2000, p.32-33).  
92 Vale destacar, nessa mesma linha, as palavras de Sarmento (2006): “Embora o tema ora versado ainda seja 
nebuloso e controvertido, as soluções hoje se encaminham para o reconhecimento de que, se por um lado as 
constituições albergam valores que são relevantes na interpretação constitucional, abrindo-as para conteúdos 
morais, por outro lado, é necessário que a aplicação da Lei Maior se lastreie em metodologia preocupada com o 
estreitamento  das margens de subjetivismo, incerteza e insegurança das decisões.” (SARMENTO, 2006, p.123).   



 

 

Segundo Barcellos (2002), pode-se destacar quatro momentos históricos fundamentais 

percorridos para concretização do pensamento de consideração do homem como um fim em si 

mesmo, ou seja, da consideração do princípio da dignidade humana como axioma da 

civilização ocidental: o Cristianismo, o iluminismo-humanista, a obra de Kant e o refluxo dos 

horrores da segunda Grande Guerra.  

Para a autora, foi o Cristianismo que embasou as considerações acerca dos direitos 

sociais e do direito às condições mínimas de existência humana (mínimo existencial) através 

do despertar de sentimentos como a solidariedade e a piedade para com a situação do próximo 

miserável, anunciando pela primeira vez na história, a valorização do homem como indivíduo. 

Barcellos (2002), ao discorrer sobre o princípio da dignidade humana, registra que o 

fim da  II Grande Guerra representou para o direito constitucional em particular, o apogeu no 

processo de superação do positivismo jurídico, que preponderou nas primeiras décadas do 

século XX, e o retorno à ideia de valores para consubstanciar o direito, em especial a 

dignidade humana, a fim de superar a chamada banalização do mal, provocada pelos horrores 

do holocausto.  

Nesse contexto, o princípio da dignidade humana seria verdadeiro axioma que 

comandaria o sistema jurídico, inserindo-se a Constituição de 1988 nessa vertente, uma vez 

que o legislador constituinte consagrou o princípio da dignidade como fundamento do Estado 

brasileiro, preocupando-se em assegurá-lo como forma de subsidiar o bem-estar da pessoa 

humana como imperativo da justiça social, explicitando-o no artigo 1.o, inciso III, no 

preâmbulo, além de prever, outros princípios, subprincípios e regras ao longo do texto 

constitucional, que buscam concretizar e explicitar os efeitos da dignidade humana.  

Assim, a autora tenta demonstrar em sua obra que, de todas as circunstâncias tratadas 

pelo direito, a dignidade humana é a que possui maior fundamentalidade social e jurídica.  

Vale transcrever: 

 
Desse modo, por qualquer dos fundamentos possíveis – seja por tratar-se de um 
direito natural e inato, um elemento construído pela cultura ou o resultado da 
progressiva luta e conquista dos povos – a dignidade humana é hoje um axioma 
jusfilosófico e, além disso, no nosso sistema, um comando jurídico dotado de 
superioridade hierárquica. (BARCELLOS, 2002, p.26).  

 

Ora, não se pode discordar que o princípio da dignidade humana possui grande “peso” 

no ordenamento jurídico brasileiro, consistindo em verdadeiro elemento referencial para 



aplicação e interpretação dos direitos fundamentais, sendo previsto não só após o preâmbulo e 

antes do elenco de direitos fundamentais individuais, como princípio fundamental da 

República Federativa brasileira, mas em vários dispositivos da Carta Maior, a exemplo do  

artigo 170 caput que estabelece que a ordem econômica tem por fim assegurar a todas as 

pessoas uma existência digna, o  artigo 226, parágrafo 6.o, que funda-se no planejamento 

familiar, baseado  nos princípios da dignidade humana e da paternidade responsável, e o  

artigo 227 que assegura, expressamente, o direito à criança e ao adolescente a  uma existência 

digna. 

Mas vale indagar: qual a sua natureza jurídica? E, mais importante: estaria o princípio 

consagrado, numa hierarquia superior aos demais princípios constitucionais, constituindo o 

núcleo essencial dos direitos fundamentais como defendido pela Corte Constitucional alemã a 

partir de 1950? 

Num primeiro momento, concordamos com a posição de Sarlet (2005) que 

corretamente assevera que o princípio da dignidade humana constitui categoria axiológica 

aberta, não podendo ser conceituado de maneira fixista e imutável, desarmônica com o 

pluralismo e a diversidade de valores que se manifestam nas sociedades modernas.  

Entretanto, de alguma forma podem-se traçar diretrizes para um conceito que 

aproxime-se de alguma concretude, condizente com a natureza materialmente aberta dos 

direitos fundamentais, 93 citando, para isso, o principal filósofo que contemplou o princípio, 

Immanuel Kant.  

Kant (1960), o maior filósofo do período liberal a discorrer sobre a dignidade, 

concebendo o ser humano como um fim em si mesmo, concebe a dignidade como parte da 

autonomia ética do indivíduo, que constitui seu próprio fundamento, não podendo o mesmo 

ser tratado como mero objeto. 

Segundo Kant (1960),  

 
 O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si 
mesmo, não só como meio para uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo 
contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como as 
que dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de ser simultaneamente 
considerado como fim. (KANT, 1960, p.68). 
 (...) 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 

                                                
93 O conceito de direitos fundamentais em sentido formal e material pode ser encontrado em Sarlet, ao discorrer 
sobre os direitos fundamentais catalogados (formais) e não catalogados, previstos fora da Constituição federal, 
mas com conteúdo materialmente fundamental, coadunando-se com a Constituição de 1988 de acordo com o 
previsto no art. 5. Parágrafo 2. Sobre o assunto ler SARLET (1998, p.90-154). 



quando uma coisa está acima de todo preço, e portanto não permite equivalente , 
então tem ela dignidade. (KANT, 1960, p.77). 

 

 Segundo o filósofo, o homem enquanto ser absoluto, digno, esclarecido e racional é 

capaz de fundar a moral e o direito, é capaz de deixar a menoridade para pensar por si mesmo 

sem direção de qualquer outro ser racional. 94  

Kant (1960) relaciona direito e moral, pois o homem, enquanto ser racional e livre é 

autolegislador de si e destinatário final das próprias leis que cria e transforma. Nesse sentido, 

formula o princípio supremo da moralidade ou o imperativo categórico, presente na obra “A 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes”.  

 
O ser humano é essencialmente autônomo não por pertencer a uma determinada 
comunidade, não por compartilhar com os outros uma determinada tradição, mas 
por ser sujeito da razão incondicional. (HERRERO, 2006, p.205) 

 

Para o entendimento desse imperativo e por conseqüência, a noção de dignidade 

desenvolvida por Kant, primacial discorrermos sobre a noção de boa vontade contida em sua 

obra.   

A boa vontade é aquela que afirma a autonomia do ser humano, devendo ser 

verdadeiramente boa, residindo, na perspectiva kantiana, no conceito de dever, marcando o 

início da passagem do conhecimento comum da moralidade para o conhecimento filosófico. 

Para que se entenda a noção de boa vontade em Kant deve-se estudar a  noção de 

dever.  

O dever significa “necessidade de uma ação por respeito à lei”, 95 e é a noção de 

dever que contém em si a noção de boa vontade, aquela analisada em si mesma, a vontade 

verdadeiramente boa, despojada de qualquer finalidade ou estudada desprovida de qualquer 

inclinação ou interesse.  

A boa vontade seria a vontade de agir por dever e não conforme o dever. Agir 

conforme o dever para Kant seria agir por inclinação ou interesse, por uma motivação a 

posteriori. Em contrapartida, agir por dever, seria agir não por inclinação ou interesse mas por 

uma conduta verdadeiramente ética, possuindo motivação a priori. Kant (1960) exemplifica 

com o caso do comerciante que atende lealmente seus clientes tendo em vista seu próprio 

interesse. 
 

                                                
94 KANT. Resposta à pergunta: Que é “Esclarecimento”? (Aufkärung). p.63. 
95 KANT (1960, p.31). 



É na verdade conforme ao dever que o merceeiro não suba os preços ao comprador 
inexperiente, e, quando o movimento do negócio é grande, o comerciante esperto 
também não faz semelhante coisa, mas mantém um preço fixo geral para toda a 
gente, de forma que uma criança pode comprar em sua casa tão bem como qualquer 
outra pessoa. É-se, pois, servido honradamente; mas isso  ainda não é o bastante 
para acreditar que o comerciante tenha assim procedido por dever e princípios de 
honradez; o seu interesse assim o exigia; mas não é de aceitar que além disso tenha 
tido uma inclinação imediata para os seus fregueses, de maneira a não fazer, por 
amor deles, preço mais vantajoso a um do que a outro. A acção não foi, portanto, 
praticada nem por dever nem por inclinação imediata, mas somente com intenção 
egoísta. (KANT, 1960, p.27) 

 

Exemplo que ilustra o agir por dever, configurando verdadeira boa vontade é o do ser 

humano que conserva sua própria vida quando desgostoso e desesperançoso, sem gosto de 

viver. Assim é o caso do infeliz, mais enfadado do que abatido, deseja morrer, mas conserva 

sua vida sem desejá-la não por inclinação ou medo, mas por dever, possuindo neste caso, sua 

máxima, verdadeiro conteúdo moral.  

 
Pelo contrário, conservar cada qual a sua vida é um dever e é, além disso, uma 
coisa para que toda a gente tem inclinação imediata. Mas por isso mesmo é que o 
cuidado, por vezes ansioso, que a maioria dos homens lhe dedicam não tem nenhum 
valor intrínseco e a máxima que o exprime nenhum conteúdo moral. Os homens 
conservam a sua vida conforme ao dever, sem dúvida, mas não por dever. Em 
contraposição, quando as contrariedades e o desgosto sem esperança roubaram 
totalmente o gosto de viver; quando o infeliz, com fortaleza de alma, mais enfadado 
do que desalentado ou abatido, deseja a morte, e conserva, contudo, a vida sem a 
amar, não por inclinação ou medo, mas por dever, então a sua máxima tem um 
conteúdo moral. (KANT, 1960, p.27-28) 

 

Na concepção kantiana, agir conforme a sensibilidade é patológico. A moral depende 

da razão. A razão é incondicionalmente legisladora. 96 

A boa vontade seria aquela determinada pela lei racional, uma ação praticada por 

dever tem seu valor moral não no objetivo visado, mas na máxima que a determina.  

As três condições para que o conceito de dever contenha em si a noção de boa vontade 

para Kant são: a ação motivadamente correta, na acepção subjetiva; a ação devendo 

corresponder à própria lei a priori que a determina, e o respeito a essa lei. 97 Nessa 

perspectiva, o homem pode ser considerado um ser verdadeiramente autônomo.  

Para Kant, o sujeito deve agir de forma que a máxima dele seja universal para todos os 

homens. Mas como “coagir” o homem a agir por dever, sem influência dos móbiles sensíveis 

do mundo fenomênico que o tornam um ser sem autonomia?  

                                                
96 HERRERO (2006, p.206). 
97 HERRERO (2006, p.211-212). 



Kant discorre sobre a noção de obrigação para vincular o elo entre a vontade empírica 

e a vontade verdadeiramente boa, que caracterizam o ser humano como ser pertencente a dois 

mundos, o metafísico e o sensível.  

O conceito de obrigação surge para uma vontade que não é verdadeiramente boa, 

puramente racional, mas também empírica, para todos os seres humanos onde a vontade não 

obedece necessariamente os princípios racionais. 98 

Dito de outra forma, Kant entende que o homem enquanto ser habitante de dois 

mundos, o mundo empírico e o mundo racional, sujeita-se a condições objetivas e subjetivas 

da racionalidade, sendo suas ações influenciadas tanto pela razão prática, enquanto ser 

racional que é, quanto pelos móbiles do mundo sensível ou vontade empírica. Dessa forma, 

Kant propõe que, para uma vontade que é sensível ou empírica, a lei assuma a forma de um 

imperativo categórico expresso pelo dever, sendo, pois, a lei moral prescritiva, coativa.  

O terceiro elemento que faz a conexão a priori no imperativo categórico é a liberdade. 

Para Kant, a liberdade constitui privilégio específico do ser humano, sendo concebida 

em dois sentidos: a liberdade transcendental e a liberdade prática.  

A liberdade em sentido cosmológico ou transcendental significa autoatividade ou 

espontaneidade absoluta do ser humano, que se dá na consciência de que se pode dar início a 

algo por motivos próprios, independente da causalidade natural ou das leis da natureza, 

iniciando, por si, um estado. 99 No sentido prático, Kant define a liberdade negativamente, na 

Crítica da razão pura, como “a independência do arbítrio frente à coação por impulsos da 

sensibilidade”. 100  
 

A liberdade transcendental não se confunde com a liberdade positivamente prática. 
Na liberdade transcendental, explicita Heidegger, “não se trata da vontade e da lei 
da vontade, mas de iniciar por si um estado”; ao contrário, na autonomia, trata-se 
do homem, “um ente determinado, à essência do qual pertencem o querer e a 
práxis”. O argumento de Heidegger é, em resumo, o seguinte: em Kant, a liberdade 
transcendental estaria pré-ordenada à liberdade prática enquanto condição de sua 
possibilidade. Ou seja, a autonomia em sua possibilidade funda-se na 
espontaneidade absoluta (na liberdade transcendental): “O determinar-se-si-mesmo 
ao agir como autolegislação é começar-por-si-mesmo um estado do domínio 
particular do agir humano de um ser racional em geral”. A autonomia é assim, um 
modo de autoatividade (espontaneidade) absoluta: “E sobre a base deste caráter 
essencial de espontaneidade absoluta que a autonomia é possível. Se não houvesse 
nenhuma espontaneidade, também não haveria autonomia.” (HEIDEGGER, 1982 
(1930), p.25, trad. Fr., p.34). A determinação da liberdade positiva como autonomia 
contém, assim, um problema próprio, o problema de uma causalidade muito 
particular (a espontaneidade absoluta das causas) ligado a uma dificuldade que lhe 
é desde sempre inerente. A partir de Kant, escreve Ricoeur, “a liberdade prática é, 

                                                
98 HERRERO (2006, p.211). 
99 MAGALHÃES (2007, p.137). 
100 MAGALHÃES (2007, p.138). 



em qualquer sentido, uma determinação da liberdade.” (RICOEUR apud 
MAGALHÃES, 2007, p.39). 

 

Assim, a liberdade em sentido objetivo, ou a liberdade externa, prerrogativa essencial 

do homem enquanto ser racional, busca suas raízes na noção de boa vontade, e, concebida por 

dever, significa autonomia. 

O objetivo de Kant nessas noções exposadas, conectando liberdade, boa vontade,  

dever, obrigação e respeito à lei é procurar embasar o princípio supremo da moralidade, o 

imperativo categórico, que é formal, despido de conteúdo, uma proposição sintético prático a 

priori, ou seja, uma proposição universal, extraída de um juízo sintético consistente num fim 

em si mesmo e que contém em si uma proposição fundamental: “Age segundo a máxima que 

possa simultaneamente fazer-se a si mesma lei”. (KANT, 1960, p.80). 

Além dessa, Kant (1960) elabora mais três proposições universais do imperativo 

categórico: a proposição da autonomia, que significa: “age de tal modo que a vontade possa 

considerar-se a si mesma pela sua máxima ao mesmo tempo como legisladora universal; a 

proposição do fim em si e do reino dos fins, que têm como pressupostos as seguintes 

fórmulas: “Age de tal modo que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de 

qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca como meio”, e “Age segundo 

máximas de um membro legislador em ordem a um reino dos fins meramente possível”, 

respectivamente.  

Nessa perspectiva, Kant, utilizando de um método monológico, subjetivo, para 

formular sua ética baseada na moral racional humana, atingiria sua finalidade, unindo o 

universo moral  e legal,  por meio do imperativo categórico.  

Kant (1960) propõe um princípio de moralidade que possui raízes na ética do ser 

humano enquanto ser racional e autônomo. O homem constrói a moral em Kant de forma 

subjetiva, sem diálogo. É a chamada moral convencional nas palavras de Kohlberg, em 

comentário proferido por Cruz (2004): 

 
Trabalhando uma teoria do desenvolvimento moral, Kohlberg anota a existência de 
três níveis, como bem observa Galuppo (2002), ou seja, o pré-convencional, o 
convencional e o pós-convencional: “O termo convencional significa para Kohlberg 
conformidade e manutenção de normas e de expectativas e acordos da sociedade  
ou da autoridade pelo mero fato de serem regras, expectativas ou acordos da 
sociedade (...) No nível pré-convencional, o indivíduo não chega a compreender as 
regras e valores em que se baseiam tal acordo, e as retificam. No nível pós-
convencional, os indivíduos percebem que esses acordos, por seu turno, baseiam-se 
em princípios que, inclusive, podem fundamentar alterações desses acordos. O nível 
pós-convencional (...) é dividido em dois estágios: o estágio 5 (nível do contrato 



social ou da utilidade e dos direitos individuais) e o estágio 6 (nível dos princípios 
éticos universais). (CRUZ, 2004, p.96). 

 

Dessa forma, comprova-se que o princípio da dignidade está intimamente ligado a 

autonomia individual e no direito de autodeterminação da pessoa humana, vale dizer,  de cada 

ser humano considerado em si mesmo, não como ser abstrato ideal, mas como ser concreto, 

individual,  não se confundindo  princípio da dignidade da pessoa humana, expresso na 

Constituição de 1988 com dignidade humana, concernente a dignidade da humanidade, numa 

dimensão comunitária ou universalizante.  

A dignidade humana significa proteger a pessoa humana, concebida como ser 

concreto, provido de autonomia e autodeterminação, dentro de seus atributos pessoais, físicos, 

psíquicos, como ser humano político, cultural, histórico e social que é.  

Sob tal perspectiva, tanto o Estado quanto as entidades privadas devem preservar e 

resguardar tal princípio, pois de difícil conceituação, mas quando infringido, de fácil 

constatação.  

Oportuno dizer que os particulares são potenciais violadores do princípio da dignidade 

humana, vinculando a Constituição Federal de 1988 o princípio a todos os setores sociais. 

Nesse sentido é que dispõe Sarlet (2002) ao definir o princípio, ilustrando a vinculação direta 

dos direitos fundamentais às relações privadas: 

 
(...) a dignidade da pessoa humana, além de deveres ao Estado, imputa também 
deveres à comunidade: “(...) temos por dignidade da pessoa humana a qualidade 
intrínseca e distintiva de cada ser humano que 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. (SARLET, 2002, 
p.62).  

 

 Virgílio Afonso da Silva (2009), ao tentar desvelar o conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais, entende que o maior problema de aceitação da teoria relativa na abordagem de 

um núcleo essencial dos direitos fundamentais é a conclusão de que, tal teoria permite a idéia 

de sopesamento do princípio da dignidade humana, podendo em determinadas circunstâncias 

de um caso concreto nada restar com relação a tal princípio. 



 Ora, para evitar tal problema, Alexy (2008) propõe uma estrutura diferente para a 

dignidade humana, 101 possuindo, ao mesmo tempo, a dignidade humana, a estrutura de uma 

regra e de um princípio, admitindo-se, nesse diapasão, a existência de um conteúdo essencial 

absoluto para o princípio, caracterizado pela parte regra da norma que o garante.  

De acordo com Alexy (2008), 

 
Seria ainda possível sustentar que a Constituição alemã estabelece pelo menos um 
direito absoluto, fundamentado pelo art. 1, parágrafo 1, 1: “A dignidade humana é 
inviolável”. De fato, o art. 1, parágrafo 1, 1, desperta a impressão de um caráter 
absoluto. A razão para essa impressão não reside, contudo, no estabelecimento de 
um princípio absoluto por parte dessa disposição, mas no fato de a norma da 
dignidade humana ser tratada em parte como regra e em parte como princípio, e 
também no fato de existir, para o caso da dignidade, um amplo grupo de 
condições de precedência que conferem altíssimo grau de certeza de que, sob essas 
condições, o princípio da dignidade humana prevalecerá contra os princípios 
colidentes”. (ALEXY, 2008. p.111-112. GRIFO NOSSO).  

 

E ainda, 

 
A impressão de um caráter absoluto advém, em primeiro lugar, da existência de 
duas normas da dignidade humana: uma regra e um princípio; além disso, essa 
impressão é reforçada pelo fato de que há uma série de condições sob as quais o 
princípio da dignidade humana prevalecerá – com grande grau de certeza – em face 
de todos os outros princípios. (ALEXY, 2008, p.114).  

 

Nessa mesma linha de raciocínio, Barcellos (2002) sintetiza em sua obra: 

 

                                                
101 Afastando-se da concepção da Jurisprudência de Valores que concebe o princípio da dignidade humana como 
um núcleo irredutível dos direitos fundamentais, matriz ideológica de uma ordem escalonada de valores, 
compondo a dimensão substantiva dos trabalhos das cortes do Tribunal alemão na década de 1950, o alemão 
concebe que até mesmo o princípio da dignidade humana pode sofrer restrição, sujeitando-se em alguns casos a 
uma necessária relativização. Sobre a relativização do princípio, que na verdade possui grande abertura 
conceitual e não pode ser utilizado como dimensão substantiva da escala dos demais princípios constitucionais, 
vale lembrar o caso do arremesso de anões.  
O caso Morsang-sur-Orge, ocorreu numa cidadezinha na França, onde, numa casa noturna se fazia uma 
brincadeira de arremesso de anões, sendo os mesmos contratados para isso.  O divertimento era assim: quem 
lançasse o anão mais longe, de um lado a outro do recinto, ganhava o prêmio. O prefeito da cidade interditou o 
espetáculo exercitando seu poder de polícia fundamentado na tutela da "ordem pública", utilizando o art. 3 da 
Convenção Europeia de Salvaguardas dos direitos humanos, em cujo texto destaca-se a proteção a dignidade da 
pessoa humana. O anão então, listisconsorciado com a empresa, recorreu ao Tribunal Administrativo, obtendo 
êxito em 1ª instância, ad argumentandum que aquela atividade não perturbava "a boa ordem, a tranqüilidade ou a 
salubridade públicas", aspectos em que se circunscreve o poder de polícia municipal. Em outras palavras, a tutela 
da dignidade humana não integrava o conceito de ordem pública. O pedido fundamentava-se, ainda, no fato de 
que a atividade econômica privada e o direito ao trabalho representam garantias fundamentais do ordenamento 
jurídico francês. O caso foi submetido em grau de recurso ao Conselho de Estado, órgão que alterou o 
entendimento dominante, reformando a decisão do Tribunal de Versailles, decidindo que este tipo de atividade 
econômica feria o respeito à dignidade da pessoa humana  sendo um dos componentes do conceito de  ordem 
pública. A decisão é destacada por SARMENTO (2006) e CRUZ (2006).  
 



A conclusão, portanto, é que há um  núcleo de condições materiais que compõe a 
noção de dignidade de maneira tão fundamental que sua existência impõe-se como 
uma regra, um comando biunívoco, e não como um princípio. Ou seja: se tais 
condições não existirem, não há o que ponderar ou otimizar, ao modo dos 
princípios; a dignidade terá sido violada, da mesma forma como as regras o são. 
Para além desse núcleo, a norma mantém a sua natureza de princípio, 
estabelecendo fins relativamente indeterminados, que podem ser atingidos por 
meios diversos, dependendo das opções constitucionalmente legítimas do 
Legislativo e Executivo em cada momento histórico. (BARCELLOS, 2002, p.193-
194).   

 

Virgílio Afonso da Silva (2009) conclui que embora tal concepção seja defensável, 

garantindo-se uma barreira intransponível no direito que muitos autores consideram como um 

direito que fundamenta todos os demais, os problemas de se admitir tal concepção não são 

poucos, sendo certo que para evitá-los, mantendo uma coerência com o trabalho desenvolvido 

pelo autor, deve-se admitir que a dignidade segue os mesmos caminhos de todos os 

princípios, tendendo a ter um conteúdo essencial relativo, exceto nos casos em que a própria 

Constituição, em normas com estrutura de regra, defina condutas absolutamente vedadas 

nesse âmbito, a exemplo do artigo 5.o, inciso III, que veda a tortura e o tratamento degradante.   

 

 

3.2.2 A relação de cooriginariedade entre a autonomia pública e privada 

 

 

O modelo estatal democrático de direito pressupõe a relação de cooriginariedade entre 

a autonomia pública e privada, em que, qualquer lesão a um direito individual, importa em 

aviltamento não só do indivíduo, mas de toda sociedade. 

Tal concepção surge na filosofia política contemporânea, a partir de Habermas, 102 que 

propõe a ética discursiva do direito, contrapondo-se as teorias liberais e comunitárias, não 

existindo uma competição entre a autonomia privada e a autonomia pública, mas uma relação 

de complementariedade, decorrendo a ideia de que os destinatários das normas são 

simultaneamente seus autores.  

Ora, o entendimento de que as sociedades contemporâneas são plurais, concebendo-se 

inúmeras concepções individuais e coletivas de vida digna, de valores éticos e morais, e a 

                                                
102 Cf. CITTADINO, “Habermas, por sua parte, configura uma concepção de pluralismo segundo a qual tanto a 
subjetividade das concepções individuais sobre o bem, quanto a intra-subjetividade dos valores culturais que 
conformam as identidades sociais, podem ser submetidas a um amplo debate público, que fixará normas cujos 
destinatários serão os seus próprios autores. Daí a conexão interna entre autonomia privada e autonomia 
pública”. (CITTADINO, 2000, p.138).  



superação da filosofia da consciência, inaugurando, após a virada linguístico-pragmática no 

século XX, a filosofia da linguagem, em que só através da comunicação o homem é capaz de 

entender a conceber relações de alteridade e reciprocidade, desencadeou na filosofia política 

as doutrinas liberais, 103 comunitaristas 104 e crítico-deliberativa.  

A doutrina crítica-deliberativa, proposta por Habermas (1997), não confere primazia à 

soberania popular – autonomia pública, própria da corrente comunitarista, ou aos direitos 

humanos – autonomia privada, própria da corrente liberal. 105  

Habermas (1997) acredita que há possibilidade de conciliação entre as liberdades dos 

modernos – liberais (liberdade de consciência, religiosa, de expressão, direitos individuais em 

geral) e a liberdade dos antigos – comunitaristas (direitos políticos de participação), 

concebendo-se um lugar central no processo de formação da vontade geral sem que isso 

represente suplantar sua estruturação em um Estado de direito. 

Os processos de participação democrática, que conferem legitimidade ao direito, 

confrontam as expectativas individuais com as orientações oriundas do bem comum, coletivo. 

De acordo com Habermas (1997),  

 
Direitos subjetivos não estão referidos, de acordo com seu conceito, a indivíduos 
atomizados e alienados, que se entesam possessivamente uns contra os outros. 
Como elementos da ordem jurídica, eles pressupõe a colaboração de sujeitos que se 
reconhecem reciprocamente em seus direitos e deveres, reciprocamente referidos 
uns aos outros, como membros livres e iguais do direito. Tal reconhecimento 
recíproco é constitutivo para uma ordem jurídica, da qual é possível extrair direitos 
subjetivos reclamáveis judicialmente. Neste sentido, os direitos subjetivos são co-
originários com o direito objetivo; pois este resulta dos direitos que os sujeitos se 
atribuem reciprocamente.  (HABERMAS, 1997, p.121). 

 

Habermas (1997) confronta a ética kantiana de subordinação do direito à moral, de 

supervalorização da autonomia individual, e a idéia de Rosseau de supervalorização da 

                                                
103 Cf. Cittadino (2000), “O pluralismo liberal associa a conformação de uma sociedade justa à garantia da 
autonomia privada dos cidadãos. Daí o caráter inviolável da subjetividade das concepções individuais acerca da 
vida digna.” (p. 138).  
104 Cf. Cittadino (2000), “Nas sociedades democráticas, a justiça, para os comunitários, está vinculada a uma 
concepção de pluralismo que assegura a autonomia pública e, portanto, a intra-subjetividade das diversas 
identidades sociais e culturais.” (p. 138).  
105 Cf. Habermas, “Os liberais evocam o perigo de uma “tirania da maioria”, postulam o primado de direitos 
humanos que garantem as liberdades pré-políticas do indivíduo e colocam barreiras à vontade soberana do 
legislador político. Ao passo que os representantes de um humanismo republicano dão destaque ao valor próprio, 
não instrumentalizável,da auto-organização dos cidadãos, de tal modo que, aos olhos de uma comunidade 
naturalmente política, os direitos humanos impõem-se ao saber moral como algo dado, ancorado num estado 
natural fictício; ao passo que na interpretação republicana a vontade ético-política de uma coletividade que está 
auto-realizando não pode reconhecer nada que não corresponda ao próprio projeto de vida autêntico. 
(HABERMAS, 1997, p.134).   



autonomia pública, visando estabelecer uma relação de conexão entre os direitos humanos e a 

soberania popular. 106 

O sociólogo conclui que só a partir de uma ética discursiva num arranjo comunicativo 

é que se pode decifrar o modelo da autolegislação, legitimando o direito, em que os parceiros 

“(...) devem poder examinar se uma norma controvertida encontra ou poderia encontrar o 

assentimento de todos os possíveis atingidos.” (HABERMAS, 1997, p.138). Por 

consequência, todas as leis que se construam dentro de um processo racional e discursivo, 

destinam-se a todos os membros de uma comunidade, sendo todos os cidadãos, ao mesmo 

tempo, autores e destinatários de suas próprias normas jurídicas. 107  

Neste contexto, Habermas (1997) cria um sistema de direitos fundamentais básicos 

que funcionam como condição e possibilidade de participação dos indivíduos nesse processo 

de elaboração legislativa, antevendo cinco categorias de direitos fundamentais básicos já 

explicitadas no tópico referente ao denominado mínimo existencial, consistindo em direitos 

sem os quais não existe participação em qualquer tipo de discurso válido dentro de uma 

ordem jurídica que se pretenda democrática 108 e que informam a própria relação de  

cooriginariedade entre a autonomia pública e a soberania popular. 
 

O sistema dos direitos não pode ser reduzido a uma interpretação moral dos 
direitos, nem a uma interpretação ética da soberania do povo, porque a autonomia 
privada dos cidadãos não pode ser sobreposta e nem subordinada à sua autonomia 
política. As intuições normativas, que unimos aos direitos humanos e à soberania do 
povo, podem impor-se de forma não reduzida  no sistema de direitos, se tomarmos 
como ponto de partida que o direito às mesmas liberdades de ação subjetivas, 
enquanto direito moral, não pode ser simplesmente imposto ao legislador soberano 
como barreira exterior, nem instrumentalizado como requisito funcional para seus 
objetivos. A co-originariedade da autonomia privada e pública somente se mostra, 
quando conseguimos decifrar o modelo da autolegislação através da teoria do 
discurso, que ensina serem os destinatários simultaneamente os autores de seus 

                                                
106 Cf. Habermas, “Rosseau  e Kant tomaram como objetivo pensar a união prática e a vontade soberana no 
conceito de autonomia, de tal modo que a idéia dos direitos humanos e o princípio da soberania do povo se 
interpretassem mutuamente. Mesmo assim, eles não conseguiram entrelaçar simetricamente os dois conceitos. 
De um ponto de vista geral, Kant sugeriu um modo de ler a autonomia política que se aproxima mais do liberal, 
ao passo que  Rosseau se aproximou mais do republicano.” (HABERMAS, 1997, p.134).   
107 Nas lições de Cruz (2004), “A formação democrática da vontade popular encontra sua legitimidade nos 
pressupostos comunicativos e nos procedimentos moldados na Constituição que permitem a deliberação e a 
vitória dos melhores argumentos. Na perspectiva de Habermas (1997), os direitos fundamentais são produtos da 
decisão recíproca dos cidadãos livres iguais para regular suas próprias vidas por intermédio do Direito e 
especialmente da Constituição, substituindo-se os fundamentos morais dos Direitos do homem, encontrados no 
paradigma do Estado Liberal, pelo princípio do discurso.” (CRUZ, 2004, p.10).  
108 Cf. Cittadino, “A idéia fundamental de Habermas é que a conexão interna entre autonomia privada e 
autonomia pública não pode ser estabelecida caso os cidadãos não reconheçam um sistema de direitos quando 
pretendem legitimamente regular as suas relações através do direito positivo. Esse sistema de direitos é, segundo 
ele, integrado por cinco categorias distintas: os direitos e iguais liberdades subjetivas; os direitos que resultam do 
status de membro de uma associação voluntária; os direitos a igual proteção legal; os direitos políticos de 
participação; e os direitos de bem-estar e segurança sociais que tornam possível a utilização dos demais direitos.” 
(CITTADINO, 2000, p.174).  



direitos. A substância dos direitos humanos insere-se, então, nas condições formais 
para a institucionalização jurídica desse tipo de formação discursiva da opinião e 
da vontade, na qual a soberania do povo assume figura jurídica. (HABERMAS, 
1997, p.139). 

 

Nesse diapasão, a partir da configuração de um modelo de sociedade pós-

convencional, não se pode pretender apartar os direitos fundamentais do campo das relações 

estabelecidas entre entes de natureza privada.  

Se os próprios entes particulares, através de um processo de comunicação racional são 

autores e destinatários das normas fundamentais constantes na Constituição e que denotam 

valores, pretender que essas normas apliquem-se tão somente às relações verticais 

estabelecidas entre cidadãos – Estado, foge ao novo modelo democrático de direito 

caracterizado pela relação de cooriginariedade entre autonomia pública e privada, integrando 

interesses públicos e privados. 

 

 

3.2.3 O princípio da solidariedade 

 

 

A ideia de fraternidade perdeu o vigor durante o período oitocentista, ganhando 

destaque no século XX, voltando a integrar a equação valorativa dos direitos fundamentais e 

da justiça, sob a denominação de  solidariedade.  

Manifestou-se, inicialmente, no modelo de Estado social, com a incorporação nos 

documentos constitucionais de direitos fundamentais sociais, ligando-se, intimamente, ao 

modelo estatal social e aos direitos fundamentais sociais. 

Como princípio vazio, despido de conteúdo, pode ser concebido ao mesmo tempo 

como valor ético e jurídico, absolutamente abstrato, e como princípio positivado nas 

Constituições, configurando uma obrigação moral ou um dever jurídico, vinculando a 

liberdade, a justiça e a igualdade sociais e possuindo a dignidade humana como seu vértice 

condutor. 

Atualmente, no modelo estatal social e democrático, fundamenta precipuamente os 

direitos difusos ou ecológicos ditos de terceira dimensão. 

De acordo com Sarmento (2006) 

 
(...) a solidariedade implica o reconhecimento de que, embora cada um de nós 
componha uma individualidade, irredutível do todo, estamos também todos juntos, 



de alguma forma irmanados por um destino comum. Ela significa que a sociedade 
não deve ser um lócus da concorrência entre indivíduos isolados, perseguindo 
projetos pessoais antagônicos, mas sim um espaço de diálogo, cooperação e 
colaboração entre pessoas livres e iguais, que se reconheçam como tais. É em razão 
da solidariedade que faz sentido a máxima de que “a injustiça em qualquer lugar é 
uma ameaça para a justiça em todos os lugares”, proclamada por Martin Luther 
King, na belíssima carta que escreveu na prisão de Birmingham. (SARMENTO, 
2006, p.296).  

 

 O princípio da solidariedade ou fraternidade vem insculpido no artigo 3.o da CR de 

1988 e em inúmeros outros dispositivos constitucionais 109 e representa a assunção por todos 

os indivíduos das responsabilidades sociais em relação à comunidade, principalmente, em 

relação aos mais necessitados, consistindo em importante princípio consubstanciador do tema 

horizontalização dos direitos fundamentais.  

O princípio condiciona o comportamento externo dos Poderes Públicos e dos entes de 

natureza privada, vinculando-os a verdadeiras obrigações de natureza jurídica. 

Nas palavras de Moraes (2001),  

 
(...) a expressa referência à solidariedade, feita pelo legislador constituinte, longe 
de representar um vago programa político ou algum tipo de retoricismo, estabelece 
um princípio jurídico inovador em nosso ordenamento, a ser levado em conta não 
só no momento de elaboração da legislação ordinária e na execução das políticas 
públicas, mas também nos momentos de interpretação-aplicação do Direito. 
(MORAES, 2001, p.167-190).  

 

O princípio da solidariedade condiciona atividades de vários setores da sociedade 

civil, impondo um dever de responsabilidade social através de normas elencadas ao longo da 

Carta Maior.  

De acordo com o artigo 205: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa”; o artigo 230 dispõe que “a família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. Da mesma forma, 

a previdência social, fundada em um sistema contributivo, através de uma contribuição 

individual associada a outras contribuições repartidas pela sociedade como um todo, existe 

estruturada numa forma de custeio híbrida baseada principalmente no princípio da 

solidariedade social, conforme estatuído no artigo 195 da CR de 1988.   

                                                
109 Podem ser invocados os artigos 194, 205, o já citado artigo 227, 230, dentre outros da CR de 1988, acenando 
para a corresponsabilidade dos indivíduos em relação à garantia dos direitos sociais não trabalhistas.  



Sarmento (2006) destaca a solidariedade como o principal fundamento para admissão 

da horizontalização dos direitos fundamentais sociais prestacionais de caráter não trabalhista.  

Steinmetz (2004) argui que o princípio mantém conexão com os direitos fundamentais 

de defesa, na medida em que:  

 
i) a realização dos direitos fundamentais de liberdade, isto é, a conversão de 
liberdades jurídico-constitucionais formais em liberdades jurídico-constitucionais 
reais depende de pressupostos sociais; e ii) não é uma sociedade solidária aquela 
na qual os direitos fundamentais de liberdade não são protegidos e respeitados pelo 
Estado nas relações que se mantém com as pessoas nem respeitados pelos 
particulares nas relações entre si. (STEINMETZ, 2004, p.120) 

  

Ora, se a própria Constituição conforma deveres sociais originariamente atribuídos ao 

Estado, horizontalizando obrigações jusfundamentais sociais, não estariam os particulares 

vinculados a observância de todos os direitos fundamentais em suas relações interprivadas?  

Considerando a Constituição Federal de 1988, documento conformador do Estado e da 

sociedade, e diante das disposições constitucionais expressas que têm como destinatários do 

princípio não só o Estado, mas toda a sociedade, e ainda, tomando por base o modelo estatal 

democrático de direito, em que não existe supremacia do interesse público sobre o privado ou 

vice-versa é que podemos assegurar que o princípio corrobora no ordenamento pátrio a 

horizontalização dos direitos fundamentais e a teoria que se pretende sustentar, como se verá 

adiante, a teoria da aplicação direta ou imediata.   

 

 

3.2.4 O artigo 5.o, parágrafo primeiro da Constituição Federal: vinculação direta dos 

particulares aos direitos fundamentais? 

 

 

O artigo 5.o, parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988, preleciona que “as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.  

Tal dispositivo pode ser conceituado como o princípio da aplicação imediata dos 

direitos e garantias fundamentais reforçando seu caráter imperativo dentro da ordem jurídica.  

O princípio tem suscitado inúmeras controvérsias na doutrina e jurisprudência, 

principalmente em relação aos direitos sociais prestacionais que exigem, em regra, um 

comportamento positivo do Estado, definindo fins e tarefas estatais ou impondo posições 

legislativas com maior ou menor concretude, inexistindo concordância sobre a aplicabilidade 



imediata e a justiciabilidade dos direitos fundamentais em questão, na doutrina e 

jurisprudência pátria.  

Consiste o princípio, na afirmação de que cabe aos Poderes Públicos, Legislativo, 

Executivo e Jurisdicional, conferir máxima e eficácia imediata a todo e qualquer preceito 

definidor de direitos e garantias fundamentais, podendo-se afirmar que o Estado, sem 

nenhuma dúvida, é o destinatário principal das normas de direitos fundamentais, consolidando 

a força normativa constitucional. 

Nas palavras de Piovesan (2006), 

 
Tal princípio intenta assegurar a força dirigente e vinculante dos direitos e 
garantias de cunho fundamental, ou seja, objetiva tornar tais direitos prerrogativas 
diretamente aplicáveis pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. No 
entender de Canotilho, o sentido fundamental da aplicabilidade direta está em 
reafirmar que “os direitos, liberdades e garantias são regras e princípios jurídicos, 
imediatamente eficazes e actuais, por via direta da Constituição e não através da 
auctoritas interpositio do legislador. Não são simples norma normarum, mas norma 
normata, isto é, não são meras normas para a produção de outras normas, mas sim 
normas diretamente reguladoras de relações jurídico-materiais. (PIOVESAN, 
2006, p.36).  

 
 

José Afonso da Silva (2004) destaca: 

 
Em primeiro lugar, significa que elas são aplicáveis até onde possam, até onde as 
instituições ofereçam condições para seu atendimento. Em segundo lugar, significa 
que o Poder Judiciário, sendo invocado a propósito de uma situação concreta nelas 
garantida, não pode deixar de aplicá-las, conferindo ao interessado o direito 
reclamado, segundo as instituições existentes. (SILVA, 2004, p.165).  

 

No mesmo sentido, Miranda (1998), para quem: 

 
O sentido essencial da norma não pode, pois, deixar de ser este: a) salientar o 
caráter preceptivo, e não programático, das normas sobre direitos, liberdades e 
garantias; b) afirmar que estes direitos se fundam na Constituição e não na lei; c) 
sublinhar (na expressão bem conhecida da doutrina alemã) que não são os direitos 
fundamentais que se movem no âmbito da lei, mas a lei que deve mover-se no 
âmbito dos direitos fundamentais.” (MIRANDA, 1998, p.282-283).  

 

Inúmeros entendimentos, pois, formam-se, na atualidade, a fim de responder a questão 

acerca do alcance e aplicabilidade da norma contida no artigo 5.o, parágrafo 1.o da 

Constituição Federal.  



Como já explicitado, não existem maiores controvérsias acerca da plena e imediata 

eficácia dos direitos de defesa e as liberdades sociais (ex. direito de greve e sindicalização), 

assumindo a feição de direitos subjetivos, plenamente justicializáveis. 

A controvérsia, na verdade, paira sobre a aplicabilidade do dispositivo sobre os 

direitos fundamentais sociais prestacionais que, em regra, possuem menos densidade 

normativa, sendo classificados como normas de conteúdo programático, durante boa parte do 

século passado, como visto no capítulo 2, considerados como normas não autoaplicáveis. 

O trabalho coaduna-se com as lições esposadas pelo professor Sarlet (2005) que 

considera o artigo 5.o, parágrafo 1.o da Constituição aplicável a todos os direitos fundamentais 

elencados na Constituição, não havendo alusão a qualquer interpretação que o considere 

inócuo ou desprovido de força normativa. 

 Entretanto, a melhor interpretação deve fazer distinção entre os direitos fundamentais 

de defesa e prestacionais quanto à graduação da aplicabilidade e eficácia desses direitos.   

 Os direitos fundamentais de cunho prestacional, apesar de definidos como normas de 

conteúdo meramente programático, encerram, como todos os demais direitos, um mínimo de 

efeitos jurídicos, sendo na medida de tal aptidão, exigíveis diretamente, coadunando-se com o 

entendimento de que inexiste norma constitucional destituída de eficácia e aplicabilidade. 110 

Nas lições do constitucionalista, o dispositivo deve encerrar a seguinte interpretação, 

que nos parece a mais consetânea com o desenvolvimento do trabalho: 

 
Levando-se em conta essa distinção, somos levados a crer que a melhor exegese da 
norma contida no art. 5 parágrafo 1, de nossa Constituição é a que parte da 
premissa de que se trata de norma de cunho inequivocamente principiológico, 
considerando-a, portanto, uma espécie de mandado de otimização (ou 
maximização), isto é, estabelecendo aos órgãos estatais a tarefa de reconhecerem a 
maior eficácia possível aos direitos fundamentais, entendimento este, sustentado, 
entre outros, no direito comparado, por Gomes Canotilho e compartilhado, entre 
nós, por Flávia Piovesan. Percebe-se, desde logo, que o postulado da aplicabilidade 
imediata não poderá resolver-se, a exemplo do que ocorre com as regras jurídicas 

                                                
110 Algumas cargas eficaciais são destacadas por Sarlet (2005) como sendo comuns a todas as normas definidoras 
de direitos fundamentais, sejam defensivas ou prestacionais. Dentre elas, destacam-se: a) a revogação dos atos 
normativos contrários e anteriores ao conteúdo da norma, independente de controle de constitucionalidade; b) a 
imposição ao legislador, que deve não apenas realizar e concretizar  tarefas, programas e fins determinados pelas 
normas constitucionais de natureza programática, não podendo se afastar  dos parâmetros preestabelecidos nas 
normas definidoras dos direitos fundamentais a prestações. c) a imposição da declaração de 
inconstitucionalidade de todos os atos normativos editados após a Constituição colidentes com  o conteúdo dos 
direitos fundamentais; d) o condicionamento das atividades administrativas e jurisdicional na interpretação, 
integração e aplicação das normas jurídicas; e) a geração de algum tipo de posição jurídica-subjetiva, ainda que 
se trate de um direitos fundamental social a prestação, ainda que negativa, uma vez que tais direitos sempre 
possibilitam ao indivíduo exigir do Estado uma atuação negativa, atuando de forma contrária ao conteúdo da 
norma consagradora do direito fundamental. f) a constatação de que, uma vez concretizado pelo legislador 
infraconstitucional um direito fundamental prestacional, tal direito transmuta-se em típico direito de defesa. 
(SARLET, 2005, p.296-300).    



(e nisto reside uma de suas diferenças essenciais relativamente às normas-
princípio), de acordo com a lógica do tudo ou nada, razão pela qual o seu alcance 
(isto é, o quantum em aplicabilidade e eficácia) dependerá do exame da hipótese em 
concreto, isto é, da norma de direito fundamental em pauta. (SARLET, 2005, 
p.270).  

 

E ainda: 

 
(...) no concernente aos direitos fundamentais, a aplicabilidade imediata e eficácia 
plena assumem a condição de regra geral, ressalvadas exceções que, para serem 
legítimas, dependem de convincente justificação à luz do caso concreto, no âmbito 
de uma exegese calcada em cada norma de direito fundamental e sempre afinada 
com os postulados de uma interpretação tópico-sistemática. (SARLET, 2005, 
p.270).  

 

A principal inspiração do artigo encontra-se, sem dúvida, na lei Fundamental de Bonn 

de 1949, que assim estatui no artigo 1.3: “Os direitos fundamentais a seguir discriminados 

constituem direito diretamente aplicável para os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário.”   

 É importante ressaltar que tal preceito não se relaciona à aplicação da teoria direta ou 

imediata dos direitos fundamentais às relações entre particulares, fundamentando a vinculação 

direta ou imediata dos poderes públicos que se vincula positiva e negativamente às normas 

definidoras dos direitos fundamentais.  

 Neste sentido, Virgílio Afonso da Silva (2008) assevera que o texto constitucional 

direciona-se a potencialidade das normas constitucionais produzirem efeitos e não a 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais.  

Em que pese tal constatação, existem doutrinas em sentido contrário, advogando a 

favor de que o artigo traz subsídios à eficácia direta ou imediata dos direitos fundamentais às 

relações privadas, destacando-se dentre eles Leonardo Mattieto. 111  

Sarlet (2005) aduz que a eficácia do dispositivo contido no artigo 5.o, parágrafo 1.o da 

Constituição liga-se a idéia de mandamento de máxima eficácia possível. 112  

Steinmetz (2004) considera de relevância dogmática o argumento segundo o qual o 

parágrafo 1.o do artigo 5.o da CR de 1988 é um reforço à tese da vinculação dos particulares 

aos direitos fundamentais, dirigindo-se a Carta Maior ao Estado e as relações sociais. 

Sem dúvida, o artigo corrobora a tese que aqui se visa defender: a aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais às relações interprivadas.  

                                                
111 Cf. Virgílio Afonso da Silva, A Constitucionalização do Direito. p.57, apud Leonardo Mattieto, “O direito 
civil constitucional e a nova teoria dos contratos”, in: Gustavo Tepedino (coord), 2008, p.167.  
112 Cf. SARLET, p. 322. 



Ora, se os Poderes Públicos devem realizar na maior medida possível os direitos 

fundamentais, sendo eles de natureza defensiva ou prestacional, elevados, após a promulgação 

da Constituição de 1988, diante do dispositivo, a normas de hierarquia superior a todas as 

demais dentro do ordenamento jurídico, e se a Constituição não é uma constituição de índole 

apenas estatal, mas social, não há como excluir da disposição normativa os entes de natureza 

privatística que deverão observar e realizar da mesma forma que os Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, os direitos fundamentais. 

Entretanto, o artigo não significa que no Brasil tal tese ganhou status constitucional, 

como aconteceu em outros países, como Portugal. 113 A interpretação teleológica e sistemática 

é que faz com que o intérprete chegue a tal conclusão.  

Por fim, afirmar que os Poderes Públicos devem aplicar de forma imediata os direitos 

fundamentais que são considerados preceitos superiores a legislação infraconstitucional, 

significa, além de reafirmar a força normativa da Constituição Federal, entender que em 

qualquer situação, mesmo envolvendo entes de natureza privada, poderá o Poder Judiciário 

priorizar os direitos fundamentais, interpretando a norma infraconstitucional conforme a 

Constituição, efetivando o controle incidental de constitucionalidade ou por último, aplicando 

diretamente um direito fundamental às relações privadas, mesmo os direitos sociais, como se 

verá no capítulo 4. 

 

 

3.2.5 O princípio da supremacia da Constituição 

 

 

Foi após a II Guerra Mundial que as constituições foram se tornando o centro de 

referência, a lex superior, continente unificador do ordenamento jurídico, lugar em que os 

valores e princípios condicionam e conferem unidade ao ordenamento jurídico. 

No entanto, tal percurso encontrou acidentada trajetória durante muito tempo na 

história da humanidade.  

O reconhecimento da força normativa da constituição encontrou óbices especialmente 

na Europa, em que se proclamava, em respeito ao direito civil, a autonomia privada e a 

segurança jurídica, concebendo-se que a Constituição conteria uma gama de diretrizes 

políticas que só se efetivariam por mediação legislativa. A Constituição “dirigir-se-ia aos 

                                                
113 A Constituição Portuguesa de 1976 prescreve no art. 18 que: “Os preceitos constitucionais respeitantes aos 
direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas”.  



poderes constituídos, e em especial ao Executivo e ao Legislativo, mas não seria acessível ao 

juiz, nem muito menos ao cidadão”.    

Nos Estados Unidos, o conhecido caso Marbury X Madison 114 firmou em 1803, a 

supremacia constitucional no país, ensejando o nascimento do controle de 

constitucionalidade.  

Na Europa, só no século XX, após a II Guerra Mundial é que se fixou a concepção do 

caráter jurídico vinculante das normas constitucionais, concebendo-se a carta constitucional 

como fonte direta e imediata dos direitos fundamentais. 

No Brasil, a supremacia constitucional manifesta-se nas limitações ao poder 

constituinte derivado (artigo 60 e parágrafos da CR88), no controle de constitucionalidade, 

nas técnicas hermenêuticas contemporâneas de interpretação conforme a Constituição, além 

da existência de um órgão designado para tratar de assuntos ligados a matérias 

constitucionais, o STF, protegendo a Carta Maior. Além disso, o referido artigo 5.o, parágrafo 

primeiro, confirma a ideia de plena eficácia às normas constitucionais definidoras dos direitos 

e garantias fundamentais, na maior medida possível, como princípio jurídico ou mandamento 

de otimização.  

Com a emergência no século XX dos Estados sociais de direito, a constituição passa a 

fixar uma série de diretrizes de caráter social, regulando a vida em sociedade, a serem 

perseguidos pelos Poderes Públicos.  

Os refratários ao novo movimento de constitucionalização dos direitos sociais, 

vislumbravam nas normas que excediam o estatuto de organização estatal e o elenco dos 

direitos de defesa do cidadão contra o Estado como normas de caráter meramente preceptivo, 

sem força vinculante, sofrendo as constituições do pós-guerra verdadeira crise de sua 

juridicidade.  

Conforme exposado no capítulo 2, tal concepção gerou reações no Brasil, elaborando 

José Afonso da Silva, na década de 60, a teoria da aplicabilidade das normas constitucionais 

que, embora tenham gradações, possui uma eficácia mínima reconhecida. 

 Sem dúvida, a aposta hoje é na força normativa constitucional como instrumento de 

emancipação social.  

Um dos textos mais significativos hodiernamente sobre a força normativa da 

Constituição é do professor Konrad Hesse que, insurgindo-se contra as correntes refratárias à 

                                                
114 O caso, conhecido como a mais importante decisão da história da Suprema Corte norte-americana, 
estabeleceu o princípio da revisão judicial e o poder da Suprema Corte para determinar a constitucionalidade de 
atos do Poder Legislativo e Executivo.  



força normativa do texto constitucional, enfatizou o ponto nevrálgico da questão como o 

condicionamento recíproco entre a Constituição jurídica e a realidade social, o mundo do ser e 

o mundo do dever ser, a constituição real e a constituição normativa. 115  

Para que a constituição desencadeie sua força normativa, segundo o autor, ela deve 

vincular-se aos seus condicionamentos materiais, sem ignorar as leis sociais, econômicas e o 

substrato espiritual de seu tempo. “(...) a Constituição jurídica está condicionada pela 

realidade histórica. Ela não pode ser separada da realidade concreta de seu tempo. A 

pretensão de eficácia da Constituição somente pode ser realizada se se levar em conta essa 

realidade.” (HESSE, 2001, p.24). 

Hesse (2001) enumera alguns pressupostos que permitem o desenvolvimento de forma 

ótima da força normativa constitucional. São eles: i) a correspondência entre o conteúdo da 

constituição e à natureza singular do presente, ou seja, a constituição deve estar de acordo 

com os elementos sociais, econômicos, políticos, incorporando o estado espiritual de seu 

tempo; fica incluído nesse pressuposto, a possibilidade de adaptação da constituição a 

eventuais mudanças desses elementos ou condicionantes; ii) a possibilidade da constituição 

não assentar-se numa estrutura unilateral, incorporando parte da estrutura que lhe é contrária. 

Por exemplo, não podem existir direitos fundamentais sem que existam deveres correlatos; iii) 

a força normativa da constituição deve assentar-se não só em seu conteúdo, mas na sua práxis, 

ou seja, a vontade constitucional consiste na possibilidade de seus destinatários mostrarem-se 

dispostos a sacrificar interesses individuais em favor da preservação de princípios 

constitucionais, fortalecendo o respeito á Constituição; iiii) por fim, pode-se citar como 

pressuposto decisivo na força normativa da Constituição, a interpretação que deve obedecer o 

princípio da ótima concretização da norma, contemplando as condicionantes nas quais a 

Constituição é condicionada, como os fatos concretos da vida, correlacionando-as com suas 

proposições normativas. “A interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de 

forma excelente, o sentido da proposição normativa dentro das condições reais dominantes 

numa determinada situação.” (HESSE, 2001, p.22-23).   

                                                
115 Segundo Hesse (1991), “A Constituição não está desvinculada da realidade histórica concreta de seu tempo”. 
Todavia, ela não está condicionada, simplesmente, por essa realidade. Em caso de eventual conflito, A 
Constituição não deve ser considerada, necessariamente, a parte mais fraca. Ao contrário, existem pressupostos 
realizáveis (realizierbare Votaussetzungen) que, mesmo em caso de confronto, permitem assegurar a força 
normatica da Constituição. Somente quando esses pressupostos não puderem ser satisfeitos, dar-se-á a conversão 
dos problemas constitucionais, enquanto questões jurídicas (Rechtsfragen), em questões de poder (Machtfragen). 
Nesse caso, a Constituição jurídica sucumbirá em face da Constituição real. (HESSE, 1991, p.25-26).  



Como já se afirmou outras vezes, para além de vincularem os Poderes Públicos 

instituídos, a Constituição cidadã de 1988 é uma constituição social, normalizando âmbitos 

sociais, econômicos, culturais nos quais se estabelecem as relações interprivadas. 

Nas palavras de Steinmetz (2004), “na constituição há textos de normas sobre a 

economia, a educação, a cultura, o desporto, a ciência, a tecnologia, a comunicação social, a 

família, a criança, o adolescente, o idoso e os índios.” (Steinmetz, 2004, p.103).  

Corroborando a tese da aplicabilidade imediata das normas jusfundamentais, às 

relações horizontais, manifesta-se Steinmetz (2004): 

 
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 interprivadas, independentemente da vigência de regulações 
legislativas mediadoras. Dizendo de outro modo, a eficácia jurídica de normas de 
direitos fundamentais nas relações jurídicas interprivadas não está, 
necessariamente e sempre, condicionada à mediação legislativa. (STEINMETZ, 
2004, p.103-104).   

 
 

 

3.2.6 A Constituição de 1988: características e parametrizações para a horizontalização dos 

direitos fundamentais  

 

 

Após a análise de alguns fundamentos teóricos e normativos, que podem ser invocados 

para consubstanciação da horizontalização dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico 

brasileiro, vale, antes de se adentrar nas diversas teorias que existem sobre o tema, compilar 

de forma resumida, algumas considerações acerca das principais características da 

Constituição Federal de 1988, referendando o nascimento da teoria da horizontalização na 

Alemanha na década de 1950. 116  

No Brasil, ao contrário da Alemanha, existem além dos direitos fundamentais 

clássicos de liberdade, elencados no artigo 5.o da CR de 1988, inúmeros dispositivos contidos 

ao longo da Carta Maior, prevendo direitos fundamentais sociais, econômicos, trabalhistas, 

cuja razão de ser encontra-se para além das relações estabelecidas entre os cidadãos e o 

Estado, nas relações entre os próprios cidadãos. 
                                                
116 Desnecessário dizer que o modelo norte americano de constituição, um modelo radicalmente liberal, 
incompatibiliza-se com o modelo brasileiro de constituição diretiva, social e democrática, sendo inaceitável na 
atualidade, qualquer alusão a impossibilidade de aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas 
conforme corrente majoritária  que se formou nos EUA com a state action doctrine.  
 



Ao contrário da Alemanha, não existe no Brasil, dispositivo que expressamente 

vincule os direitos fundamentais somente às relações estabelecidas com os Poderes Públicos, 

possuindo características primárias de direitos de defesa, corroborando sobremaneira a 

concepção de que a teoria da horizontalização é perfeitamente aplicável na práxis 

constitucional brasileira, embora importada da doutrina alemã.  

Tal idéia refuta, pois, a concepção de que os direitos fundamentais somente se 

irradiariam na ordem jurídica privada de forma indireta ou mediata, por meio da interpretação 

do direito privado, como se demonstrará adiante e que já foi objeto de estudo no capítulo 2.  

Ademais, conforme já explicitado, Constituição Federal de 1988 é uma constituição 

materialmente aberta, conferindo uma ampla gama de direitos fundamentais sociais expressos 

que reafirmam seu caráter social.  

O reconhecimento dos direitos sociais consubstanciam o reconhecimento de que os 

direitos fundamentais para além de vincularem os Poderes Públicos de forma direta e 

imediata, vinculam da mesma forma os entes de natureza privada que também oprimem e 

violam direitos fundamentais.  

Pode-se dizer ainda, que o princípio da supremacia constitucional, presente no 

ordenamento jurídico brasileiro, conforma e contém diretrizes para todos os poderes estatais e 

para os inúmeros setores da vida social, e o artigo 5.o, parágrafo 1.o da Constituição de 1988, 

confere aos direitos fundamentais hierarquia na ordem constitucional brasileira, vinculando de 

forma direta e imediata, além dos Poderes Públicos, os entes de natureza privada aos seus 

comandos. 

Dessa forma, as normas infraconstitucionais devem se ancorar na base constitucional 

sob pena de declaração de inconstitucionalidade e o intérprete deve interpretar as normas 

infraconstitucionais conforme a Constituição Federal que estatui normas e contém princípios 

dirigidos para toda sociedade, não só para os Poderes Públicos constituídos. 

 

 

3.3 Fundamentação Civil: do Código de 1916 aos novos princípios e diretrizes 

consagrados pelo Código Civil de 2002 

 

 

A fundamentação da admissão da teoria da horizontalização como visto, teve como 

marco a crença na força normativa da Constituição, destacando, mais uma vez, seu caráter 



irradiante e o reconhecimento de sua dimensão objetiva, refletindo diretamente na 

denominada despatrimonialização e repersonalização do direito civil que passou, a partir de 

então, a conceber a Constituição Federal e os princípios dela decorrentes, principalmente o 

princípio da dignidade humana, como vértice informador de todo ordenamento jurídico.  

Tênues tornaram-se, após a eclosão da II Guerra Mundial, as fronteiras entre o Direito 

Público e Privado.  

O Código Civil que, durante boa parte do século XIX, dominou o cenário e 

normatizou com exclusividade as relações jurídicas entre os indivíduos, cedeu lugar a 

Constituição Federal que passa a conter os valores e princípios condicionadores de todo o 

sistema jurídico. 117  

O Código napoleônico de 1804 que veio a tornar-se modelo de codificação para outros 

países europeus, representou o paradigma de cisão entre o direito público e o direito privado.  

Seu caráter sistemático e autosuficiente representava a segurança jurídica, regulando 

de forma precisa as situações jurídicas dos indivíduos.  

Enquanto isso, a Constituição Federal representava ramo do Direito Público, voltada 

para assuntos de interesses gerais e abstratos, permeável a opções políticas, 

incompatibilizando-se com o Direito Privado.  

Com a o advento do Estado Social, superando o modelo Liberal 118 existente, a partir 

do século XX, opera-se significativa mudança no panorama da legislação civil européia, 

multiplicando-se as leis especiais e intensificando-se o intervencionismo estatal. 

Enquanto o Código Civil mantinha-se fiel ao ideário liberal, precursor da rígida 

fronteira que perdurou durante os séculos XVIII e XIX entre sociedade civil e Estado, a 

legislação extravagante passou a refletir a preocupação então candente, após a primeira guerra 

mundial, com a tutela dos interesses da coletividade, ampliando as normas de ordem pública 

que limitavam, sobremaneira, a autonomia individual.  

                                                
117 Cf. Hesse (2001), a Constituição “não é mais apenas a ordem jurídico-fundamental do Estado”, mas  a 
“ordem jurídico-fundamental da comunidade”, uma vez que suas “normas abarcam também – de forma 
especialmente clara garantias como o matrimônio, a família, a propriedade, a educação ou a liberdade da arte e 
da ciência – as bases de organização da vida não estatal”. (HESSE apud PEREIRA, 2003).  
118 O movimento de codificação e a ascensão do Direito Civil desenvolveram-se ao longo do século XIX a partir 
da experiência precursora do Código de Napoleão de 1804. Os pressupostos filosóficos do movimento, coroando 
os ideais racionalizadores do Iluminismo consubstanciavam-se no jusnaturalismo. Na França, segundo 
SARMENTO (2006), desenvolveu-se a escola da Exegese no século XIX, negando qualquer papel transformador 
para os juízes na aplicação do direito. Na Alemanha a codificação deu-se em 1896 a partir da edição do BGB. As 
principais características deste processo de codificação são a encampação dos interesses da burguesia, a proteção 
da propriedade e da autonomia contratual, o estabelecimento de uma rígida separação entre o Direito Público e o 
privado, sendo o direito privado centrado no Código Civil onde havia a prioridade axiológica, já que havia 
primazia da burguesia sobre os cidadãos .  



A partir da II Guerra Mundial, intensifica-se o processo, reclamando o cenário 

econômico e social uma intervenção mais intensa do legislador infraconstitucional.  

No Brasil, o advento do Código Civil de 1916, veio acompanhado do declínio na 

Europa da era das codificações e do despontamento do intervencionismo estatal. 119 Fruto das 

concepções e diretrizes do Código Napoleônico, não tardou a ceder lugar aos ideários 

propostos pelo novo paradigma estatal.  

O Código Civil de 1916 possuía características de um Código hermético, fechado, não 

atento às mudanças sociais que se operavam em grande velocidade. O valor fundamental era o 

indivíduo. 

 
O direito privado tratava de regular, do ponto de vista formal, a atuação dos 
sujeitos de direito, notadamente o contratante e o proprietário, os quais, por sua 
vez, a nada aspiravam senão ao aniquilamento de todos os privilégios feudais: 
poder contratar, fazer circular as riquezas, adquirir bens como expansão da 
própria inteligência e personalidade, sem restrições e entraves legais. Eis aí a 
filosofia do século XIX que marcou a elaboração do tecido normativo 
consubstanciado no Código Civil de 1916. (TEPEDINO, 2008, p. 2).   

 

 O direito de família, sem dúvida, foi o mais afetado por essa perspectiva.  

Exemplificativamente, pode-se citar o não reconhecimento da união estável, num país onde a 

maioria da população vivia “amasiada”, o não reconhecimento dos filhos havidos fora do 

casamento, considerados, pela legislação civil como espúrios adulterinos ou incestuosos.  

Conforme Amaral (2003): 

 
Na parte do direito de família, sancionava o patriarcalismo doméstico da sociedade 
que o gerou, traduzido no absolutismo do poder marital e no pátrio poder. Tímido 
no reconhecimento dos direitos da filiação ilegítima, preocupava-se com a falsa 
moral de seu tempo... Individualista por natureza, garantiu o direito de propriedade 
característico da estrutura político-social do país e assegurou ampla liberdade 
contratual, na forma mais pura do liberalismo econômico... O Código Civil 
brasileiro era,  assim, produto da sua época e das forças sociais imperantes no meio 
que surgiu. Feito por homens identificados com a ideologia dominante, traduzia um 
sistema normativo de um regime capitalista colonial. (AMARAL, 2003, p.127-128).   

 

Com a intensificação da intervenção estatal no domínio econômico, logo após a edição 

do Código Civil de 1916, já se vislumbravam leis especiais sem que se alterasse 
                                                
119 Cf. Tepedino (2008) “Esta era de estabilidade e segurança, retratada pelo Código Civil Brasileiro de 1916, 
entra em declínio na Europa já na segunda metade do século XIX, com reflexos na política legislativa brasileira a 
partir dos anos 20. Os movimentos sociais e o processo de industrialização crescentes do século XIX, aliados às 
vicissitudes do fornecimento de mercadorias e à agitação popular, intensificadas pela eclosão da Primeira Grande 
Guerra, atingiram profundamente o direito civil europeu, e também, na sua esteira, o ordenamento brasileiro, 
quando se tornou inevitável a necessidade de intervenção estatal cada vez mais acentuada na economia”. 
(TEPEDINO, 2008,  p.4).  



substancialmente a centralidade e exclusividade do Código então em vigor, com sua 

característica de único ordenador das relações estabelecidas entre os indivíduos.  

 Foi a partir da década de 30 que se assiste no Brasil à verdadeira era da  

descodificação, caracterizada por um contingente robusto de leis extravagantes, prevendo 

matérias não previstas pelo Código Civil, perdendo o corpo sistematizado  seu caráter de 

centro normalizador das relações individuais. 

 
Através de tais normas, conhecidas como leis especiais – justamente por sua 
técnica, objeto e finalidade de especialização, em relação ao corpo codificado – , o 
legislador brasileiro levou a cabo longa intervenção assistencialista, expressão da 
política legislativa do Welfare State que se corporifica a partir dos anos 30, tem 
assento constitucional em 1934 e cuja expressão, na teoria das obrigações, se 
constitui no fenômeno do dirigismo contratual. (TEPEDINO, 2008, p.6).  

 
O Código Civil, paulatinamente, vai perdendo sua posição dominante de Constituição 

do direito privado.  

Os textos constitucionais, a exemplo da Constituição de 1946, passam a definir 

princípios e diretrizes antes regulados pelo estatuto civil e calcados no domínio da vontade 

individual, como o direito de família, a função social da propriedade, os limites da atividade 

econômica, etc.  

Tal processo intensifica-se a partir da década de 60 com a edição de uma plêiade de 

leis de direito privado como a locação urbana, o estatuto da Mulher casada (Lei 4.121 de 

1962), a Lei de Alimentos (Lei 5.478 de 1968), a Lei do Divórcio (Lei 6.515 de 1977), a Lei 

de Registros Públicos (Lei 6.015 de 1973), as diversas leis de locação, as leis que 

reconheceram direitos aos companheiros (Leis 8.971 de 1994 e 9.278 de 1996), o Código de 

Defesa do Consumidor, o Código de Águas, o Código de Minas, e outros diplomas que 

revogaram diversos dispositivos e capítulos do Código Civil em vigor, refletindo as 

aspirações e necessidades sociais que demandavam transformações na seara 

infraconstitucional, numa tentativa de atualizar a  legislação civil.  

A divergência axiológica entre o código civil e os microssistemas, demonstrando a 

fragmentação do direito privado foi o grande passo para a denominada constitucionalização 

do direito civil, concebendo-se a lei maior como o grande centro do direito privado, apto a 

colmatar suas lacunas e a informar seu conteúdo, convivendo harmonicamente com as 

diversas leis esparsas que se sucederam no tempo.  

Nas palavras de Perlingeri citado por Sarmento (2006): 

 



O Código Civil certamente perdeu a centralidade de outrora. O papel unificador do 
sistema, tanto nos seus aspectos mais tradicionalmente civilísticos quanto naqueles 
de relevância publicista, é desempenhado de maneira cada vez mais incisiva pelo 
Texto Constitucional. Falar de descodificação relativamente ao Código vigente não 
implica absolutamente a perda do fundamento unitário do ordenamento, de modo a 
propor a sua fragmentação em diversos microordenamentos e em diversos 
microsistemas, com ausência de um desenho global (...). O respeito aos valores e 
aos princípios fundamentais da República representa a passagem essencial para 
estabelecer uma correta e rigorosa relação entre poder do Estado e poder dos 
grupos, entre maioria e minoria, entre poder econômico e os direitos dos 
marginalizados, dos mais desfavorecidos. (PERLINGERI apud SARMENTO, 2006, 
p.75).  

 

A Constituição Federal de 1988 veio, dessa forma, operar uma releitura do Código 

Civil e das leis esparsas que se seguiram a ele.  

Institutos centrais do direito privado como família, contratos, posse, propriedade, 

empresa passaram a ser interpretados a partir dos princípios da dignidade da pessoa humana e 

da solidariedade, principais diretrizes da Constituição de 1988. 120  

De acordo com Tepedino (2008), 

 
O mecanismo é finalmente consagrado, no caso brasileiro, pelo texto constitucional 
de 5 de outubro de 1988, que inaugura uma nova fase e um novo papel para o 
Código Civil, a ser valorado e interpretado juntamente com inúmeros diplomas 
setoriais, cada um deles com vocação universalizante. Em relação a essa terceira 
fase de aplicação do Código Civil, fala-se de uma “era dos estatutos”, para 
designar as novas características da legislação extravagante. (TEPEDINO, 2008, 
p.8).  

 

É neste momento que o princípio da autonomia privada perde seu papel absoluto, 

passando a ser repaginado pelos direitos fundamentais, principalmente o princípio da 

dignidade humana. 

 O Estado democrático de direito reclama uma reformulação do conceito de autonomia 

privada, não mais como simples emanação do princípio da livre iniciativa, insculpido no 

artigo 170 da CF de 1988, mas como derivação do princípio da dignidade humana, refletindo 

a relação de cooriginariedade entre a autonomia privada e a soberania popular, em que o 

interesse público pressupõe o interesse individual e vice-versa.  

A autonomia no estado democrático de direito nas palavras de Cittadino (2000), “não 

mais significa espaços privados imunes à intervenção do poder público, mas sim a 
                                                
120 Cf. Gonçalves (2006), “A própria Constituição Federal de 1988 trouxe importantes inovações ao direito de 
família, especialmente no tocante à filiação, bem como ao direito das coisas, ao reconhecer a função social da 
propriedade, restringindo ainda a liberdade de contratar em prol do interesse público. Desse modo, contribuiu 
para o deslocamento do centro da disciplina jurídica das relações privadas, permanecendo o Código Civil como 
fonte residual e supletiva dos diversos campos abrangidos pela legislação extravagante e constitucional”. 
(GOLÇALVES, 2006, p.21-22).  



capacidade que temos de dar a nós mesmos o nosso próprio direito.” (CITTADINO, 2000, 

p.233).  

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2006): 

 
Imaginemos uma orquestra: cada músico deve atuar de forma a extrair o melhor da 
partitura, demonstrando suas virtudes, sem esquecer da interação com o conjunto. 
Já o bom maestro exerce a função de coordenação. Ele não quer se sobrepor aos 
membros da orquestra, mas retirar o melhor das potencialidades de cada um de 
seus membros, em proveito da harmonia, sonoridade e do bem comum. (FARIAS; 
ROSENVALD, 2006, p.4).  

 

A dicotomia parafraseada na conotação do jardim e da praça para diferenciar o público 

e o privado em esferas estanques cede lugar a uma releitura do instituto da autonomia privada 

à luz de princípios constitucionais que refletem o caráter normativo da constituição como a 

dignidade e a solidariedade.  

 Nesse diapasão, o novo Código Civil de 2002, entrou em vigor no dia 11 de janeiro, 

possuindo inúmeras cláusulas gerais 121 e conceitos jurídicos indeterminados a fim de serem 

interpretados à luz da Carta Constitucional de 1988, possuindo três importantes diretrizes ou 

paradigmas, que encerram sua nova roupagem: o princípio da eticidade, da socialidade, 

concretude ou operabilidade.  

Urge neste momento, de forma sintética, destacar o significado de cada diretriz ou 

paradigma que encerra suas características em cada grande família do direito privado.  

 

 

3.3.1 O paradigma da socialidade 

 

 

O paradigma da socialidade está intimamente ligado ao princípio da solidariedade, 

insculpido no artigo 3.o da Constituição Federal de 1988 e significa que a cada direito 

                                                
121 O Código Civil de 2002 encampou grande modificação em sua linguagem, projetando-se para o futuro, o que 
pode ser visto através da edição de normas abertas, cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados, 
localizados estrategicamente ao longo do texto civilístico. 
Segundo Martins-Costa (2002) “Enquanto técnica legislativa, a cláusula geral é um dispositivo que contém 
suporte fático em abstrato dotado de mobilidade e vagueza de sentido derivados de uma “intencional imprecisão” 
de significado, com um grau mínimo de tipicidade na descrição da conduta. Tal “vagueza semântica” não 
significa ambigüidade ou mera generalidade, mas apenas que não é possível definir abstrata e teoricamente quais 
são todos os fatos que se subsumem a determinada disposição legal, o que somente será possível no caso 
concreto” (MARTINS-COSTA, 2002, p.298). Ainda sobre cláusulas gerais, ensina Tepedino (2002) que “Cuida-
se de normas que não prescrevem uma certa conduta mas, simplesmente, definem valores e parâmetros 
hermenêuticos. Servem assim como ponto de referência interpretativo e oferecem ao intérprete os critérios 
axiológicos e os limites para aplicação das demais disposições normativas. (TEPEDINO, 2002).  



subjetivo, que significa o poder que o ordenamento jurídico confere aos indivíduos de exigir 

de outrem determinado comportamento, corresponde uma função social ou coletiva. 

Exemplificadamente, ao direito subjetivo individual que o ordenamento jurídico confere a 

determinada pessoa de se tornar proprietária, corresponde a denominada função social da 

propriedade, conforme disposto no artigo 1228, parágrafo primeiro do Código Civil.  

O paradigma da socialidade nada mais é do que a tentativa de estabelecer a relação de 

cooriginariedade entre a autonomia pública e privada, superando o individualismo exarcebado 

próprio do modelo liberal dos séculos XVII e XVIII ou a prevalência dos direitos sociais do 

modelo estatal social pós revolução industrial do século XIX e XX, visando estabelecer um 

equilíbrio entre indivíduo, autonomia privada, sociedade e coletividade.  

Moraes (2001) destaca que o dever de solidariedade social será sopesado com o direito 

de liberdade da pessoa, não sendo consignado como um dever genérico de fraternidade que o 

indivíduo praticará quando do exercício de sua autonomia, mas como verdadeiro dever ou 

princípio, passível de ser exigido. 122 

Exemplos que encerram o paradigma da socialidade no Código de Reale são as 

disposições contidas nos artigos 421 (função social do contrato) e 1228 (função social da 

propriedade). 

 A função social passa a ser concebida como razão determinante, não mais como mero 

limite da autonomia da vontade.   

Nesse diapasão, nas lições de Branco e Martins-Costa (2002), 

 
A possibilidade de adequação a novas situações está prevista mediante a outorga de 
poder significativo ao Juiz, que deverá avaliar quais são “as obras e serviços 
considerados de interesse social e econômico relevante”, para construir uma regra 
para o caso concreto. Não há possibilidade de subsunção automática do dispositivo. 
(BRANCO; MARTINS-COSTA, 2002, p.69). 

 

 

3.3.2 O paradigma da eticidade  

 

 

A ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da 

conduta humana.  

                                                
122 Cf. Moraes (2001, p.178). 



O Código Civil de 1916, fortemente influenciado pelo formalismo jurídico da Europa 

do século XIX, abdicou de qualquer questionamento ético.  

Estudava-se o direito puramente formal, sem se perquirir seu conteúdo.  

Essa postura formalista que vigorou durante boa parte do século XX, em que aos 

juízes cabia tão somente a técnica da subsunção, teve seu ápice na Teoria Pura do Direito de 

Hans Kelsen.  

Assim, o Código Civil de 1916 não estava aberto ao mundo da vida, aos valores 

axiológicos, ao conteúdo, restringindo-se à forma positivada, hermeticamente fechada a 

qualquer explanação de justiça ou injustiça. 

Foi com os horrores perpetrados pelo holocausto, que após a segunda grande guerra 

mundial buscou-se uma tentativa de aproximação entre o direito e a ética. Foi nesse momento 

que “as Constituições e Códigos perceberam que existem valores que brotam da natureza 

humana como expressão da consciência universal de toda a humanidade.” (FARIAS; 

ROSENVALD, 2006, p.33).  

Nesse sentido, o paradigma da eticidade penetra no Código Civil de 2002 através das 

denominadas cláusulas gerais, transformando um ordenamento jurídico anteriormente fechado 

e hermético em um verdadeiro sistema aberto, poroso, capaz de infiltrar o universo do mundo 

vivo axiológico que lhe fornece legitimidade.  

Os artigos 113, 187 e 422 incorporam a denominada boa-fé objetiva no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

 O artigo 113 do Código Civil ao estatuir que os negócios jurídicos devem ser 

interpretados de acordo com a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, nada mais diz que 

numa relação jurídica ligando duas pessoas, devem existir especiais deveres mútuos de 

conduta, devendo as pessoas pautarem-se na cooperação, na lealdade, na justiça social, 

repreendendo-se condutas que importem em desvios de honestidade e retidão. 123  

A despeito da boa-fé objetiva, vale destacar importante conclusão, comparando o 

Código Civil atual ao Código Civil de 1916: 

 
Os dispositivos que tratam da boa-fé objetiva revelam uma nova dimensão do 
direito em relação ao Código de 1916, cujos ideais liberais ditavam o padrão moral 
da coletividade por meio da força e plenitude do legislador. Ao juiz somente cabia 

                                                
123  Cf. Branco e Martins-Costa (2002), “O dispositivo do art. 113 cria condições e legitimidade para que o Juiz, 
em algumas situações, exercite uma interpretação integradora e preencha o vazio deixado pelas partes na 
elaboração do contrato, fixando preceitos não incluídos pela declaração de vontade, mas decorrentes da 
necessidade de lealdade, informação e cooperação exigidas para toda e qualquer relação negocial, 
independentemente de uma investigação psicológica a respeito de qual teria sido a vontade remota e não 
declarada pelas partes.” (BRANCO; MARTINS-COSTA, 2002, p.62).  



realizar os valores presentes na lei, enquanto as disposições relativas à boa-fé 
objetiva, em especial o art. 422, que determina que “os contratantes são obrigados 
a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da 
probidade e boa-fé”, consistem em instrumentos de penetração de valores que 
tendem a preservar e a valorizar as regras éticas básicas do relacionamento 
contratual. (BRANCO; MARTINS-COSTA, 2002, p.63).  

 

 

3.3.3 O paradigma da concretude ou operabilidade 

 

 

Tal paradigma nada mais é que a tentativa de equacionar os dois paradigmas 

anteriores, na concretização do direito, operacionalizando as normas jurídicas editadas pelo 

legislador infraconstitucional.  

O principal agente receptor deste paradigma é o próprio operador do direito, que não 

mais representa a simples “bouche de la loi”, mas funciona como verdadeiro agente de 

transformação social, devendo interpretar as normas de direito privado à luz dos princípios 

constitucionais, criando, recriando, num processo hermenêutico de construção. 

A reviravolta linguístico-pragmática ocorrida na década de 20 muito contribuiu para o 

processo hermenêutico de concretização das normas.  

O paradigma clássico de subsunção foi superado pelo uso da linguagem e pela 

superação da filosofia da consciência. O homem não pode ser dissociado do objeto. Só 

existem normas porque elas são interpretadas. 

Nesse sentido, as cláusulas gerais situam o Código Civil no plano da concretude que 

constitui umas das dimensões da operabilidade. Nas palavras de Branco e Martins-Costa 

(2002), 
 

A concretude, ou concreção jurídica, significa “a correspondência adequada dos 
fatos às normas segundo o valor que se quer realizar”. Em outras palavras constitui 
a obrigação que tem o legislador de não legislar em abstrato, para um indivíduo 
perdido na estratosfera, mas, quanto possível, legislar para o indivíduo situado. É 
dimensão da operabilidade porque, viabilizando a “ética da situação” pela 
concreção dos métodos abertos, logra-se a constante alteração do significado e do 
conteúdo de uma disposição codificada sem alterar a sua letra, evitando, assim, os 
males da inflação legislativa e da rigidez que, marcando o modelo dos Códigos 
oitocentistas, ensejaram o seu distanciamento do “direito vivente”. (BRANCO; 
MARTINS-COSTA, 2002, p.122). 

 

Ademais, noutro giro, o paradigma da concretude ou operabilidade está intimamente 

ligado à personalização do direito privado.  



Nas lições de Farias e Rosenvald (2006): 

 
Em suma, negava-se a especificidade e a concretude de cada pessoa, de cada ser 
humano, prestigiando-se apenas o status formal de cada integrante da relação 
jurídica. Não havia João ou Maria, mas o contratante, o proprietário. A norma 
aplicava-se genericamente a quem quer que se titularizasse em uma determinada 
situação patrimonial.  
O Código Civil de 2002 guarda outras pretensões. Afinado com a centralidade do 
ser humano no ordenamento jurídico constitucional, pretende demonstrar que, de 
forma subjacente ao indivíduo abstrato dos códigos liberais, existe uma pessoa 
concreta, que deve ser examinada em suas múltiplas peculiaridades, que a 
distinguem de qualquer outro na espécie. (FARIAS; ROSENVALD, 2006, p.36). 

 

E ainda: 

 
(...) a noção de sujeito de direitos deve ser percebida em sua essencial pluralidade, 
englobando o rico e o pobre, o empresário e o desempregado, a grande corporação 
econômica e os menores de rua, o contratante forte e o contratante débil, o 
latifundiário e o sem-terra, o consumidor e o fornecedor, enfim, o ser humano e(m) 
suas circunstâncias, sempre urgentes e concretas. Deve-se considerar, ainda mais, 
que um mesmo sujeito pode desempenhar e desempenha, concomitantemente vários 
papéis sociais. Por isso o apelo, tantas vezes feito na nova Lei Civil, aos “usos do 
lugar” às “circunstâncias do caso”, à “natureza da situação”, para permitir ao 
aplicador do Direito descer do plano das abstrações ao terreno por vezes áspero do 
concreto. (BRANCO; MARTINS-COSTA, 2002, p.123). 

 

 Por fim, cabe frisar que a incidência das normas constitucionais no direito privado, 

dá-se, principalmente, de duas formas: i) através da técnica da interpretação conforme a 

Constituição, dirigida aos operadores do direito e ii) através da inconstitucionalidade das 

normas infraconstitucionais contrárias à Constituição Federal, representando verdadeiro limite 

ao legislador, invalidando ou derrogando as normas contrárias à CF de 1988.   

Assim, resumidamente, pode-se dizer que a constitucionalização do direito ora dirige-

se ao poder legislativo que deverá adaptar a legislação ordinária às prescrições constitucionais 

ou mesmo realizá-las por meio de legislação infraconstitucional, no caso de constituições 

dirigentes, ora, possui como diretriz o próprio operador do direito seja através da técnica da 

interpretação conforme a constituição ou do controle de constitucionalidade, seja através da 

utilização da forma de aplicabilidade direta ou imediata das normas constitucionais às 

relações privadas, independente de mediação legislativa, onde sem dúvida, paira toda 

problemática concernente ao assunto. 124 

                                                
124 Insta observar nesse momento, que existem certas normas de direitos fundamentais, oponíveis, por essência, 
aos particulares, e diretamente aplicáveis pelo Poder Judiciário, diante das circunstâncias do caso concreto. Não 
me refiro aqui, às normas de direito do trabalho elencadas na Constituição Federal, mas às normas de direito 
civil concernentes, principalmente, aos direitos da personalidade e que guardam relação direta com o princípio 



O presente trabalho pretende reforçar tal aplicabilidade de forma direta e imediata, o 

que já vem sendo corroborado pela doutrina civil-constitucional a qual se adere, superando 

paradigmas e preconceitos. 125 

Antes de mais nada, porém, cumpre analisar as várias teorias que se formaram sobre o 

tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
da dignidade da pessoa humana. Não é objeto do trabalho discorrer sobre tema tão importante. No momento 
basta invocar a responsabilidade civil por danos morais que encerra um rico debate sobre abertura e mobilidade 
do sistema do direito, abraçando diretrizes constitucionais, jurídico-civis, processuais civis e até do direito do 
consumidor e que significa aplicar diretamente um direito fundamental às relações privadas, sem intermediação 
legislativa.  
125 Neste sentido, Tepedino (2008) assevera a necessidade de interpretação do Código Civil à luz dos princípios 
constitucionais, na perspectiva civil-constitucional, independente de mediação legislativa, através do mecanismo 
das cláusulas gerais. Cf. p.18-23.  



4 MODELOS DE APLICAÇÃO E FORMAS DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS 

 

 

O debate sobre o “como” e “em que medida” 126 os direitos fundamentais incidem 

sobre as relações privadas, compatibilizando direitos fundamentais e autonomia privada, além 

das relações estabelecidas entre Poderes Legislativo e Judiciário na concretização dos direitos 

fundamentais, constituem as principais causas que incentivaram a formação das teorias nos 

países europeus a respeito da aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações entre entes 

de natureza privatística.  

As várias construções teóricas remetem sempre à destinação da aplicação dos direitos 

fundamentais, que ora abarca o Poder Judiciário, ora abarca o Poder Legislativo, sendo 

importante destacar que a opção por uma teoria ou outra pode não excluir as demais teorias, a 

exemplo da aplicação da teoria direta ou imediata que, embora tenha por destinatário o Poder 

Judicante, não exclui a eficácia indireta dos direitos fundamentais às relações privadas, como 

se verá a seguir, nem tampouco, a existência de deveres de proteção do Estado relativo a 

ameaças a tais direitos provindas de terceiros, permitindo a agregação de um efeito 

 às teorias de indubitável relevância prática:  

 
A aplicação direta das normas constitucionais consagradoras de direitos 
fundamentais sobre as relações privadas, independentemente da mediação do 
legislador, ou da atividade de qualquer outro poder estatal. (SARMENTO, 2006, p. 
224).  

 

Como já explicitado em capítulo anterior, a horizontalização e a gestação das teorias 

da aplicabilidade direta ou imediata e a teoria da eficácia indireta ou mediata dos direitos 

fundamentais, desenvolveram-se, inicialmente, no cenário germânico, após a Lei Fundamental 

de Bonn (1949).  

                                                
126 Para Alexy (2008), são duas as questões básicas que devem ser equacionadas a respeito da incidência dos 
direitos fundamentais às relações privadas: o “como” e “em que extensão”. Cf. o alemão: “Atualmente a idéia de 
que normas de direitos fundamentais produzem efeitos nas relações cidadão-cidadão e, nesse sentido, têm um 
efeito perante terceiros, ou efeito horizontal, é amplamente aceita. O que é polêmico é como e em que extensão 
elas o fazem. A questão como as normas de direitos fundamentais produzem efeitos na relação cidadão-cidadão é 
algo que diz respeito a um problema de construção. A questão sobre em que extensão elas o fazem é uma 
questão que expressa um problema substancial, a saber, um problema de colisão. Tanto o problema de 
construção quanto o de colisão resultam de uma diferença fundamental entre a relação estado cidadão e a relação 
cidadão-cidadão. A relação Estado-cidadão é uma relação entre um titular de direitos fundamentais e um não-
titular. A relação cidadão-cidadão é, ao contrário, uma relação entre titulares de direitos fundamentais”. 
(ALEXY, 2008, p.528).  



Outras teorias, entre as quais, a teoria dos deveres de proteção, teorias alternativas, 

intermediárias e conciliadoras das demais teorias, surgiram, conformando a discussão e o 

debate na doutrina e jurisprudência de outros países como Espanha e Portugal.  

Nesse sentido, o presente capítulo tem por objetivo fazer uma explanação das teorias 

sobre a horizontalização dos direitos fundamentais, difundidas, principalmente, nos países 

europeus, sendo certo que a posição do trabalho, como vem sendo explicitado desde a 

introdução,  é pela aplicabilidade da teoria  direta ou  imediata  dos direitos fundamentais às 

relações privadas, conforme a jurisprudência e a doutrina brasileira vem corroborando.   

Primeiramente, far-se-á no tópico, uma explanação sobre as teorias liberais refratárias 

à aplicação de direitos fundamentais às relações privadas, a state action doctrine e sua 

variação, a teoria da função pública. Após a sucinta explanação, analisar-se-á, teoria oposta 

que, basicamente considera o Estado responsável direto por qualquer lesão a direito 

fundamental, a teoria da convergência estatista.  

A terceira teoria trata da aplicação mediata ou indireta dos direitos fundamentais às 

relações privadas, ou seja, dependente de mediação legislativa.  

A teoria dos deveres de proteção, variação da teoria da aplicabilidade mediata será 

tratada no tópico seguinte.  

Por fim, analisar-se-á a teoria que vem sendo consagrada no presente trabalho como a 

mais condizente com a ordem democrática pluralista na atualidade, a teoria da aplicabilidade 

imediata ou direta, seguindo-se a ela a teoria proposta por Alexy, de convergência entre as 

teorias direta, a indireta e a dos deveres de proteção, tratada pelo autor como uma teoria 

alternativa aos modelos apresentados.  

 

 

4.1 A state action doctrine 

 

 

 É nos Estados Unidos que a tese da não-vinculação dos direitos fundamentais às 

relações privadas encontra maior difusão e adeptos.  

Conforme destacou-se no capítulo 2, a discussão sobre a vinculação dos particulares às 

relações privadas iniciou-se no país entre 1944 e 1948, período em que a Suprema Corte 

norte-americana julgou uma série de casos sobre atos de particulares à luz da Emenda 14. 



A dificuldade de se admitir a teoria da horizontalização no país, decorre de sua 

tradição liberal, encontrando amparo na literalidade do texto constitucional que se refere 

apenas aos Poderes Públicos como únicos destinatários à proteção dos direitos fundamentais.  

É importante destacar que, diferentemente dos países Europeus, que também 

encontraram respaldo nos ideários jusnaturalistas para justificarem os direitos humanos, a 

doutrina jurídica americana não evoluiu da mesma forma que aqueles países, concebendo um 

modelo de constituição-garantia tradutor de um modelo radicalmente liberal. 127 

Nesse diapasão, os direitos fundamentais restringir-se-iam a regular as relações 

verticais estabelecidas entre Estado – indivíduos, protegendo o princípio da autonomia 

privada, não possuindo o Estado o dever de proteger os indivíduos nas relações horizontais 

quando os direitos fundamentais fossem aviltados. 

De acordo com SARMENTO (2006): 

 
É praticamente um axioma do Direito Constitucional norte-americano, quase 
universalmente aceito tanto pela doutrina como pela jurisprudência, a idéia de que 
os direitos fundamentais, pevistos no Bill of Rights da Carta estaduniense, impõem 
limitações apenas para os Poderes Públicos e não atribuem aos particulares 
direitos frente a outros particulares com exceção apenas das 13 emendas, que 
proibiu a escravidão. (SARMENTO, 2006, p.189).  

 

Além do argumento liberal, outro importante argumento invocado pela doutrina da 

state action liga-se ao pacto federativo, onde os estados-membros tem competência para 

legislar sobre Direito Privado, exceto quando a matéria envolva comércio interestadual ou 

internacional. “Assim, afirma-se que a state action preserva o espaço de autonomia dos 

Estados, impedindo que as cortes federais, a pretexto de aplicarem a Constituição, 

intervenham na disciplina das relações privadas”. (SARMENTO, 2006, p.189). 

Sarmento destaca que a trajetória da doutrina da state action nos Estados Unidos, 

iniciou-se com os Civil Rights Cases, julgados em 1883 pela corte norte-americana.  

O Congresso Nacional norte-americano aprovou em 1875 o Civil Rights Act, que 

previa punições no âmbito civil e penal em desfavor da discriminação racial em locais e 

                                                
127 De acordo com Pereira (2008), “(...) o texto constitucional de 1787, embora dotado de supremacia normativa, 
limita-se a garantir aos indivíduos certos espaços livres da intervenção estatal. A constituição, nesse sistema, 
desempenha um papel essencialmente procedimental, porquanto da feição liberal de seu texto e da leitura feita 
pela Suprema Corte resulta inviável que o Estado dite padrões de comportamento substantivos a serem seguidos 
na esfera privada. Por essa razão, a possibilidade de os direitos civis serem invocados nas relações particulares 
encontrou – e ainda encontra – severa resistência no modelo norte-americano, só vindo a ser aceita, de forma 
muito limitada, a partir da construção da state action doctrine, a qual pressupõe certo grau de participação do 
Estado na violação ao direito.” (PEREIRA, 2008, p.127).  



serviços acessíveis ao público, fundamentando-se na Emenda 14 à Constituição que obrigava 

os Estados a respeitarem os princípios da igualdade e do devido processo legal naquele país.  

Em que pese a atuação do Poder Legislativo prevendo a punição de qualquer ato 

aviltante de direitos fundamentais, a Suprema Corte norte-americana, ao apreciar alguns casos 

de pessoas indiciadas por cerceamento do acesso a negros em hotéis, teatros e trens, afirmou a 

inconstitucionalidade da norma, ad argumentandum que a União recebeu da Constituição 

competência para edição de normas impedindo as discriminações praticadas pelos Estados e 

não as praticadas por entes privados. A partir daí fixou-se duas premissas básicas: i) a 

vinculação dos direitos fundamentais apenas com relação aos Poderes Públicos; ii) a 

incompetência do Congresso Nacional para editar normas protetivas dos direitos 

fundamentais uma vez que cabe ao Poder Legislativo estadual a competência pra legislar 

sobre matéria protegendo direitos fundamentais nas relações privadas.  

Só a partir da década de 40 do século passado é que a Suprema Corte americana passa 

a assentir alguns temperamentos à state action doctrine, adotando a denominada public 

function theory, 128 que estatui a possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais quando 

particulares agirem no exercício de atividades tipicamente estatais, sujeitando-se às limitações 

constitucionais.  

Não se pretende desenhar aqui os momentos mais marcantes da teoria da state action, 

que possui inúmeros casos marcantes e decisivos constatativos de sua dimensão liberal.  

O que se pretende dizer é que a teoria não se aplica nos países marcados pelo 

constitucionalismo social e democrático como o Brasil, em que a Constituição Federal de 

1988 normatiza, além das relações entre indivíduos e Estado, as relações sociais.  

 

 

4.2 A teoria de convergência estatista 

 

 

A teoria da convergência estatista desenvolveu-se com a publicação da obra de Jürgen 

Schwabe em 1971, na Alemanha e constitui uma doutrina que subverte a doutrina da state 

action doctrine, pressupondo agora a supremacia do poder público sobre o privado.  

Segundo Schwabe, o Estado é sempre o responsável último pelas lesões a direitos 

fundamentais com origem nas relações privadas o que leva toda a discussão em torno da 

                                                
128 Dentre os casos exemplificativos da utilização da teoria, destacam-se: Marsh v. Alabama (1946), Evans v. 
Newton (1966), Edmonson v. Lesville (1991); Flagg Brothers Inc. v. Brooks (1978).  



horizontalização na doutrina e jurisprudência como um equívoco, ou um problema meramente 

aparente.  

Os direitos fundamentais, na proposta de Schwabe, são direitos públicos subjetivos 

nos moldes do positivismo jurídico clássico.  

Todas as relações fundamentais, em outras palavras, passam a ser publicizadas.  

Tal teoria leva à constatação de que o Estado seria verdadeiro segurador universal129. 

De acordo com Sarmento (2006) 

 
(...) segundo Schwabe, quando um ator privado viola um direito fundamental, o ato 
poderá ser imputado também ao Estado, seja porque não proibiu, através do 
legislador, qualquer comportamento individual lesivo a direitos alheios, seja porque 
não impediu o ato, através da atividade administrativa ou jurisdicional. 
(SARMENTO, 2006,  p.221). 

  
A teoria, entretanto, aduz Sarmento, traz em seu bojo um viés totalitário, já que a 

autonomia privada decorreria de uma autorização estatal, uma vez que, em verdade, a 

liberdade não é criada pela lei ou pelo Estado, mas os precede.   

 

 

4.3 Teoria da aplicabilidade indireta ou mediata (Mittelbare Drittwirkung) 

 

 

A teoria da aplicabilidade mediata ou indireta, desenvolvida na Alemanha na segunda 

metade do século XX, está ligada à concepção da Constituição Federal como ordem objetiva 

de valores, superando a ideia de que os direitos fundamentais seriam exigíveis apenas face ao 

Estado, seja através de uma abstenção (liberdades públicas) ou prestação (direitos sociais), 

para desempenhar um papel de ordem de valores desenvolvendo a ideia de ação estatal.  

Os direitos fundamentais irradiar-se-iam pelo ordenamento jurídico civil, 

consolidando a noção de ordem objetiva de valores, através das cláusulas gerais e dos 

conceitos jurídicos indeterminados, mantendo-se a autonomia do direito constitucional e do 

direito civil, sem domínio de um sobre o outro.  

 O maior expoente da teoria foi Günter Durig, que, em obra publicada em 1956 na 

Alemanha, desenvolveu a teoria, propondo, segundo Virgílio Afonso da Silva, 130 uma 

                                                
129 Cf. Cruz (2007), “(...) a posição de Schwabe pode ser levada a situações extremas. Desse modo, se alguém 
morre de overdose, se um homicídio é praticado, se alguém atropela um terceiro, se alguém escorrega no piso da 
casa do vizinho, e se machuca, em tese o Estado poderia ser responsabilizado. (CRUZ, 2007, p.347). 



concepção dualista dos direitos fundamentais que garantem direitos subjetivos dos indivíduos 

face ao Estado, mas também a liberdade contratual dos indivíduos entre si e a autonomia do 

direito privado.  

A Constituição Federal como ordem objetiva de valores, estaria centrada nos direitos 

fundamentais e no princípio da dignidade da pessoa humana. 

De acordo com Estrada (2000), 

 

El punto de partida de Dürig es el principio de la garantia de la dignidad humana 
(Würde dês Menschen) consagrado por la Ley Fundamental de Bonn. Em su opinión 
tal precepto no se le limita a estabelecer uma obligación negativa a cargo Del 
Estado, cuyo contenido sería la abstención de violaciones de la dignidad humana y 
de los derechos fundamentales que le están ligados, sino que impone um deber de 
protección y de tutela frente a los valores que los derechos fundamentales y El 
concepto normativo de dignidad humana colocan em la basse Del ordenamiento. El 
Estado esta así obligado a “configuarar su orden jurídico universal (esto ES, ante 
todo El derecho privado) de uma manera tal que hasta a lãs fuerzas extraestatales 
lês impida violar la dignidade del hombre. (ESTRADA, 2000, p.110).  

 

A ligação entre o direito privado e o direito constitucional seria possível através do 

reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, podendo, através de “portas 

de entrada” constantes no direito privado, irradiar sobre a ordem jurídica própria do principio 

da autonomia privada.  

Vale aqui, mais uma vez, enfatizar a emblemática decisão do caso Lüth já destacada 

anteriormente que serviu de reconhecimento para a perspectiva jurídico-objetiva dos direitos 

fundamentais. 

Sob tal perspectiva, o papel do legislador na ponderação de interesses em jogo seria 

fundamental, cabendo-lhe sopesar o direito fundamental e o princípio da autonomia privada a 

fim de estabelecer o grau de cedência de um sobre o outro, sobrando para o Poder Judiciário 

preencher as “portas de entrada” criadas pelo legislador ou rejeitar as normas 

infraconstitucionais incompatíveis com os direitos fundamentais. 131   

O direito infraconstitucional encontraria por si só a forma e a intensidade da aplicação 

dos direitos fundamentais nas relações particulares, estabelecendo, através do legislador, uma 

ponderação na criação das normas de direito privado, cabendo aos Juízes e Tribunais, tão 

somente a mediação dessa eficácia ao interpretarem as normas imperativas do direito privado, 

sobretudo as cláusulas gerais. 

Segundo Sarmento (2006): 
                                                                                                                                                   
130 Cf. Virgílio Afonso da Silva (2008, p.76). 
131 Cf. SARMENTO (2006, p.200). 



 
Os adeptos da teoria da eficácia indireta, cabe antes de tudo ao legislador privado 
a tarefa de mediar a aplicação dos direitos fundamentais sobre os particulares, 
estabelecendo uma disciplina das relações privadas que se revele compatível com 
os valores constitucionais. Competiria ao legislador proteger os direitos 
fundamentais na esfera privada, mas sem descurar-se da tutela da autonomia da 
vontade. Portanto, caberia ao Legislativo proceder a uma ponderação entre 
interesses constitucionais em conflito, na qual lhe é concedida certa liberdade para 
acomodar os valores contrastantes, em consonância com a consciência social de 
cada época.Nesta perspectiva, dentre as várias soluções possíveis no conflito entre 
direitos fundamentais e autonomia privada, competiria à lei a tarefa de fixar o grau 
de cedência recíproca entre cada um dos bens jurídicos confrontantes. Esta 
primazia do legislador em detrimento do juiz na conformação dos direitos 
fundamentais no âmbito privado conferiria, por um lado, maior segurança ao 
tráfico jurídico, e, por outro, conciliar-se-ia melhor com os princípios da 
democracia e da separação dos poderes”. (SARMENTO, 2006, p.200).  

 

Segundo Hesse (2001),  

 
Al legislador del Derecho Privado corresponde constitucionalmente La tarea de 
transformar El contenido de los derechos fundamentales, de modo diferenciado y 
concreto, em Derecho inmediatamente vinculante para los participantes em uma 
relación jurídico-privada. A El le compete fundamentalmente cuidar de lãs múltipes 
modificaciones a lãs que obliga La influencia de los derechos fundamentales sobre 
El Derecho Privado. El legislador debe tener em cuenta que ello no puede reducirse 
a recortar la audeterminación y la responsabilidad individuales, que la autonomia 
privada comprende también la posibilidad de contraer por libre decisión 
obligaciones que los poderes públicos no podrían imponer al ciudadano (HESSE, 
2001, p.64).  

 

Os Juízes ficariam encarregados de preencher as cláusulas gerais de acordo com os 

direitos fundamentais, rejeitando as normas incompatíveis, através do controle de 

constitucionalidade. 132  

Admitir-se-ia, excepcionalmente, aos Juízes, a aplicação direta dos direitos 

fundamentais às relações privadas, em casos excepcionais de lacuna do ordenamento 

infraconstitucional ou de inexistência das cláusulas gerais a serem preenchidas em 

consonância com a ordem constitucional.  

Essa excepcionalidade é considerada, segundo Steinmetz (2004), 133 uma versão 

“fraca” da teoria da aplicabilidade imediata, representando exceção à teoria da eficácia 

mediata.  

                                                
132 Cf Hesse (2001), os juízes civis “Puede concentrarse de nuevo em su propria especialidad. Evidentemente le 
incumbe em adelante El control de constitucionalidad de lãs normas jurídicas aplicables; em su caso, há de 
interpretar El derecho aplicable de conformidad com la Constituición, y debe observar los derechos 
fundamentales como princípios objetivos em la precisión de conceptos indeterminados o em la interpretacíon de 
clausulas generales”. (HESSE, 2001, p.65-66).  
 



A teoria da aplicabilidade mediata difundiu-se pela Alemanha, sendo a teoria 

dominante no país germânico, berço do reconhecimento da perspectiva jurídico-objetiva dos 

direitos fundamentais.  

Entretanto, apesar de amplamente difundida na Alemanha e em outros países 

europeus, e defendida por grandes expoentes como Hesse, a teoria da aplicabilidade imediata, 

parece a mais consetânea com os objetivos exposados no trabalho, e vem sendo objeto de 

estudos em países como Espanha, Portugal e Itália, possuindo grandes expoentes no Brasil, 

conforme se demonstrará mais adiante. 

Os principais argumentos favoráveis à consagração da teoria da aplicabilidade mediata 

ou indireta e que, na maioria das vezes, esbarra nos argumentos contrários a teoria da 

aplicação direta ou imediata dos direitos fundamentais nessas relações como se verá adiante, 

podem ser assim enumerados, de forma não exaustiva: a) manutenção da independência do 

direito privado, uma vez que a admissão da teoria da aplicabilidade direta ou imediata 

configuraria extermínio da autonomia da vontade descaracterizando o direito privado, 

transmutado em mera concretização do direito constitucional. Neste sentido, Dürig, de acordo 

com Estrada (2000), entende que “el principio general de libertad, em El cual tiene su origen 

la autonomia privada, permite que los particulares em El tráfico jurídico ignoren los 

derechos fundamentales, pudiendo obligarse em contravención a éstos” (ESTRADA, 2000, 

p.117); b) a proteção dos direitos fundamentais pelo direito privado através de mecanismos 

próprios do direito privado, consistentes nas cláusulas gerais e conceitos indeterminados; c) a 

manutenção do papel precípuo do legislador infraconstitucional, garantindo maior segurança 

jurídica, conciliando os princípios da democracia e da separação dos poderes.  

Em contrapartida, os principais argumentos contrários à admissão da teoria, 

enumerados de forma não exaustiva, podem ser assim resumidos: a) a crítica já destacada ao 

denominado reconhecimento da perspectiva jurídico-objetiva dos direitos fundamentais, como 

ordem de valores, empreendida, principalmente, por Habermas, b) a insuficiência de cláusulas 

gerais para abarcar todas as situações que seja necessário a aplicação dos direitos 

fundamentais às relações privadas.  

Contra tal argumento, destaca-se mais uma vez, a admissão por parte da doutrina, em 

casos de omissão ou lacuna, da teoria da aplicabilidade imediata ou direta, podendo os Juízes 

                                                                                                                                                   
133 Segundo o autor, a versão fraca seria uma variação da teoria da aplicabilidade imediata aparecendo na 
literatura constitucional,  ora como uma versão autônoma, ora como uma exceção á teoria da eficácia mediata, 
como visto acima, ora como uma subvariação da eficácia imediata, de acordo com Juan María Bilbao Ubillos, 
neste último caso. 



aplicarem diretamente, independentemente de “portas de entrada” no direito civil, direitos 

fundamentais às relações privadas.  

SARMENTO (2006) traz as seguintes críticas: 

 
Por um lado, há quem, afirme, à direita, que a impregnação das normas do Direito 
Privado pelos valores constitucionais pode causar a erosão do princípio da 
legalidade, ampliando a indeterminação e a insegurança na aplicação das normas 
civis e comerciais. Da outra banda, a doutrina é criticada por não proporcionar 
uma tutela integral dos direitos fundamentais no plano privado, que ficaria 
dependente dos incertos humores do legislador ordinário. E há ainda quem aponte 
para o caráter supérfluo desta construção, pois ela acaba se reconduzindo 
inteiramente à noção mais do que sedimentada de interpretação conforme a 
Constituição. (SARMENTO, 2006, p.204). 

 
 

Cruz (2007) destaca ainda outra importante crítica, ligada a concepção de supremacia 

da ordem privada sobre a pública, priorizando o papel do legislador infraconstitucional em 

detrimento do legislador constituinte, sem dúvida, muito mais progressista, de forma a atenuar 

a incidência dos direitos fundamentais às relações privadas.  

 
(...) o problema é tamanho que se tem uma verdadeira inversão, o que de certo 
ameaça o código binário do Direito: a aplicação da Constituição só é admitida 
para a colmatação de lacunas, como standards de interpretação ou a partir daquilo 
que dispôs o legislador infraconstitucional. (CRUZ, 2007, p.350).  

 

 

4.4 Teoria dos deveres de proteção 

 

 

A teoria dos deveres de proteção encerra a idéia de que cabe ao Estado proteger os 

direitos fundamentais dos particulares ameaçados pela conduta de outros particulares.  

Importantes doutrinadores alemães defendem essa teoria. 134 

Em linhas gerais, a teoria baseia-se no fato de que na ordem jurídica alemã os direitos 

fundamentais vinculam tão somente os Poderes Públicos, como já foi explicitado em tópico 

anterior.  

                                                
134 Sarmento (2006) destaca Claus-Wilhelm Canaris, Joseph Isensee, Stefan Oeter e Klaus Stern como 
defensores da teoria dos deveres de proteção estatal em relação aos direitos fundamentais. (SARMENTO, 2006, 
p.216).  



Entretanto, o Estado, ao editar normas ou prestar a jurisdição obriga-se a não apenas 

abster-se de violar os direitos fundamentais como de protegê-los, diante das lesões ou 

ameaças provenientes dos entes privados.  

Apresentando-se como uma variação da teoria indireta ou mediata dos direitos 

fundamentais, a teoria dos deveres de proteção vincularia diretamente o Poder Legislativo, 

submetendo-se as normas de direito privado aos direitos fundamentais, não podendo ser 

editadas contendo alguma violação a tais direitos, e contendo comandos protetivos aos 

direitos fundamentais face à atuação de outros atores privados.  

Nesse mesmo sentido, os Juízes também obrigar-se-iam, como órgão estatal, de 

absterem-se da violação dos direitos fundamentais e de buscarem sua efetiva proteção. No 

entanto, o Poder Judiciário só poderia colmatar eventual lacuna da lei civil 

infraconstitucional, através do controle de inconstitucionalidade por omissão, concentrado no 

país germânico, no Tribunal Constitucional, evitando um ativismo judicial desmensurado que 

as outras teorias como da eficácia direta ou imediata permitiria.  

Ora, não se pode admitir no Brasil, para efetiva salvaguarda dos direitos fundamentais, 

a adequabilidade de tal teoria. Senão vejamos: não existem dúvidas de que todos os órgãos, 

legislativo, executivo e judiciário devem observar os direitos fundamentais, visando protegê-

los de forma defensiva ou mesmo protetiva.  

Tal proteção, entretanto, não se deve dar apenas do âmbito do Poder Legislativo. Cabe 

ao Poder Judiciário o papel de aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas. Além 

disso, a premissa que se embasa a teoria liga-se a ideia, inadequada na atualidade, segundo a 

qual, os direitos fundamentais vinculariam tão somente os Poderes estatais e não os entes de 

natureza privada, o que é na verdade uma incoerência, uma vez que a Constituição Federal, 

como já explicitado de forma exaustiva, numa ordem jurídica que se pretenda democrática, 

vincula não só o Estado, mas toda sociedade.  

Com efeito, nas lições de Sarmento (2006): 

 
Não bastasse, aceitar a existência dos deveres de proteção e negar a vinculação 
imediata dos particulares aos direitos fundamentais encerra uma evidente 
contradição, já que, do ponto de vista lógico, só faz sentido obrigar o Estado a 
impedir uma lesão a um direito fundamental causada por particular, se aceitar 
também que ao particular em questão não é lícito causar aquela lesão – vale dizer, 
que ele também está vinculado ao direito fundamental. ( SARMENTO, 2006,  p. 
220).  

 

 



4.6 Teoria da Eficácia imediata ou direta 

 

A teoria da eficácia direta ou imediata surge no contexto do Estado de bem estar 

social, tendo seu marco inicial na Alemanha, a partir da década de 1950, na obra de Hans Carl 

Nipperdey. 135  

O autor entende que a aplicação direta dos direitos fundamentais às relações privadas é 

consequência das transformações desencadeadas pelo modelo estatal social prevalecendo os 

interesses gerais sobre os individuais, assim como a realização efetiva do princípio da 

igualdade. 136  

Segundo Estrada (2000), 

 
Al ver El alcance de los derechos fundamentales, como El siglo pasado, em su 
exclusiva destinación hacia El estado, se senâla que la protección Del individuo 
ante intrusiones arbitrarias Del Estado era entonces El propósito principal AL 
incorporar derechos fundamentales em El texto constitucional. Frente a ello, debía 
aparecer como secundaria la protectión jurídico-constitucional de derechos 
fundamentales ante los poderes sociales y terceros em general, y su necesidad 
seguramente aún no se reconocía claramente. Circunstancia esta que há sufrido 
uma radical transformación em la época actual, cuando El individuo depende cada 
vez em mayor medida de los grupos, asociaciones y grandes empresas, por lo que 
necesita también ser protegido frente a esos poderes anônimos. (ESTRADA, 2000, 
p.105). 

 

Embora tenha sido concebida na Alemanha, lá não se manteve como a teoria 

predominante, tendo sido aceita em outros países ibéricos como Espanha, Portugal, Itália e 

Argentina.  

 No Brasil, a teoria da aplicabilidade direta e imediata é de suma importância no 

contexto democrático atual, pois confirma as idéias de equiprimordialidade entre as esferas 

pública e privada, 137 de publicização do direito civil, rechaçando a idéia de separação de 

cunho liberal entre sociedade civil e Estado, predominante nos séculos XVII e XVIII, 

ganhando adesão entre os doutrinadores nacionais.  

                                                
135 Juiz do Tribunal Federal do Trabalho Alemão defendeu a tese da incidência imediata dos direitos 
fundamentais nas relações de direito privado em que se configurem relações de poder. Suas principais obras 
foram Die Wurde dês Menschen (1954) e Grundrechte und Privatrech (1962), defendendo, nesta última obra, 
uma eficácia absoluta, plena, incondicionada dos direitos fundamentais às relações privadas.  
136 Cf Estrada (2000) “(...) la Drittwirkung aparece como la consecuencia lógica de las transformaciones que 
implica el concepto de Estado social, em especial la primácia Del interes general sobre las motivaciones 
particulares y la realización efectiva Del mandato de igualdad.” (ESTRADA, 2000, p.105).  
137 Álvaro Ricardo de Souza Cruz aduz que essa idéia de equiprimordialidade entre a autonomia privada e 
pública possui o sentido de que “a defesa de um direito individual vai muito além da tutela dos interesses das 
partes envolvidas, pois, quando o direito de qualquer um de nós é violado, toda sociedade é aviltada com isso.” 
(CRUZ, 2007, p. 339).  



Ora, a opção constitucional por uma modelo estatal social, reconhecendo-se que os 

perigos que ameaçam os direitos fundamentais não provém apenas do Estado, mas de outros 

poderes e de terceiros em geral, consubstancia e salienta a importância da vinculação dos 

particulares de forma direta aos direitos fundamentais, superando a visão liberal de direitos 

fundamentais como direitos públicos subjetivos e desvinculando-se da necessidade de 

intermediação legislativa a fim de proteger a autonomia privada.  

Quando se fala na aplicação direta dos direitos fundamentais às relações de natureza 

privada, quer-se com isso dizer que da mesma forma como os direitos fundamentais aplicam-

se às relações entre cidadãos – Estado, sem qualquer tipo de intermediação legislativa, podem 

ser invocados nas relações entre particulares.  

Segundo Nipperdey, nas lições de Virgílio Afonso da Silva (2008), os direitos 

fundamentais tem efeitos absolutos, 138 não necessitando de mediação legislativa e de 

artimanhas interpretativas para aplicá-los em relações que não incluam o Estado como 

autor.139  

Conforme explicitado anteriormente, na Alemanha, o reconhecimento da perspectiva 

jurídico-objetiva dos direitos fundamentais, teve como desdobramentos, i) a horizontalização; 

ii) o efeito irradiante dos direitos fundamentais sobre todo ordenamento jurídico; iii) o 

reconhecimento dos deveres de proteção estatal; iiii) a vinculação positiva do legislador 

infraconstitucional aos direitos fundamentais; 

Para Nipperdey, o efeito irradiante dos direitos fundamentais sobre o ordenamento 

jurídico, significa o reconhecimento do efeito direto dos direitos fundamentais sobre o direito 

privado, devendo ser abandonada a tese da aplicabilidade indireta ou mediata, mediante 

cláusulas gerais, portas de entrada constantes no direito civil. 

 
Para Nipperdey reconecer El efecto de irradiación de los derechos fundamentales 
sobre El conjunto Del sistema normativo supone “reconocer El efecto normativo 
directo de los derechos fundamentales sobre El derecho privado”. Y continúa: “El 
orden jurídico forma uma unidad. Y todo derecho tan solamente rige em base a y em 
El marco de la Constitución (...) Para que los derechos fundamentales, a modo de 
normas objetivas, rijan El derecho privado, no se requiere ningún “médio”, ningún 
“punto de infiltrácion”, como lo pretenden ser lãs cláusulas generales. Antes bien, 
El efecto jurídico es uno directo y normativo, que modifica o regenera lãs normas 
jurídico-privadas existentes, Sean derecho imperativo o dispositivo, cláusulas 
generales o normas jurídicas determinadas, trátese de prohibiciones, mandatos, 

                                                
 
138 Segundo Virgílio Afonso da Silva, “O que Nipperdey, em suma, quer dizer com efeitos absolutos nada mais é 
do que o que aqui e em boa parte da doutrina se tem chamado de aplicabilidade direta dos direitos fundamentais 
às relações privadas”. (2008, p.89).  
139 Cf. Virgílio Afonso da Silva (2008, p.87).  



derechos subjetivos, derechos de proteccion o causas de justificación. (ESTRADA, 
2000, p.106).  

 

A desnecessidade de mediação legislativa consiste na principal diferença da teoria em 

relação à teoria da aplicabilidade mediata ou indireta, já esposada no tópico anterior.  

Nipperdey defende uma “versão forte” da teoria, operando os direitos fundamentais 

eficácia geral, plena e ilimitada. 140 De acordo com o autor, existem direitos fundamentais que 

vinculam apenas o Estado, a exemplo do direito fundamental ao asilo político. Outros, por sua 

natureza, podem vincular diretamente os particulares, devendo ser aplicados sem limites, no 

caso de um dos entes privatísticos envolvidos ser detentor de poderes sociais, pela condição 

de inferioridade do outro particular envolvido.  

O autor sustenta ainda, que mesmo no caso de plena situação de igualdade entre as 

partes envolvidas, os direitos fundamentais teriam prevalência, uma vez que:  

 
“queda sujeta AL orden constitucional y, em particular, al sistema de valores 
constitucionales (...) Por tanto, la libertad contractual no puede ir tan lejos que se 
anule o se prejudique sustancialmente a si misma o uno de los princípios de rango 
superior; puesto que no solamente existe em El interés Del individuo, sino em le de 
todos, siendo pues um principio de irden fundamental e general. (ESTRADA, 2000,   
p.108).  

 

No entanto, certo é que a versão mais bem aceita e defendida pelos constitucionalistas, 

inclusive no Brasil, é a “versão intermediária” da teoria, que considera o problema da eficácia 

dos direitos fundamentais às relações privadas como um problema de colisão de interesses 

possuindo como matiz teórico o princípio da proporcionalidade, determinando-se o alcance da 

eficácia diante do caso concreto, sopesando-se o direito fundamental em jogo e o princípio da 

autonomia privada que também é um direito fundamental constitucionalmente protegido. 141   

Segundo Sarmento (2006),  

 
(...) os adeptos da teoria da eficácia imediata dos direitos fundamentais nas 
relações privadas não negam a existência de especificidades nesta incidência, nem 
a necessidade de ponderar o direito fundamental em jogo com a autonomia privada 
dos particulares envolvidos no caso. (SARMENTO, 2006, p.205). 

 

                                                
140 Cf.Steinmetz (2004, p.169). 
141 Segundo Wilson Steinmetz, “a autonomia privada compreende a autodeterminação do indivíduo, a sua 
liberdade para estabelecer, em relações de reciprocidade, direitos e obrigações – em outros termos, a liberdade 
para, nas relações com outros particulares, autovincular-se responsavelmente.” (STEINMETZ, 2004, p.142).  



A aceitação da teoria, consagrando-se a aplicabilidade direta do direito fundamental, 

pelo menos de cunho liberal, no Brasil, tem grande repercussão na doutrina, sendo defendida 

por constitucionalistas como Ingo Wolfgang Sarlet, Daniel Sarmento, Gilmar Ferreira 

Mendes, Álvaro Ricardo de Souza Cruz, Luiz Roberto Barroso, Wilson Steinmtz, Jane Reis 

Gonçalves Pereira, Virgílio Afonso da Silva, dentre outros.  

Sob o enfoque civil-constitucional, destaca-se Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin, 

pugnando pela aplicabilidade direta desses direitos. 

A maioria é unânime 142 em aceitar, entretanto, a fixação de limites para incidência 

desses direitos nas relações entre particulares, envolvendo o tema um problema de ponderação 

de interesses, sopesamento entre princípios constitucionais como demonstrado alhures.  

Tal ponderação deve ser feita, inicialmente pelo legislador infraconstitucional. 

Mas, na ausência de norma específica ou havendo norma inadequada face à 

Constituição, essa competência caberá aos operadores do direito.  

As principais críticas envolvendo a teoria da aplicabilidade imediata ou direta podem 

ser assim resumidas de forma exemplificativa: a) comprometimento da autonomia privada; b) 

geração de incerteza e insegurança jurídica; c) permissão de uma colonização do direito civil 

pelo constitucional e de outra banda, uma banalização dos direitos fundamentais; d) seu 

caráter antidemocrático, uma vez que o poder legislativo é quem detém o poder, como 

instância escolhida pelo povo, de ponderar os interesses constitucionais em jogo nos litígios 

privados, promulgando normas com abertura para que os juízes tenham uma atribuição maior 

para a ponderação. 

 Ora, refutando-se todos os argumentos expostos, pode-se dizer, primeiramente, que o 

princípio da autonomia privada, assim como todos os outros princípios constitucionais 

possuem a mesma hierarquia jurídica, não se podendo privilegiar, como pretendem os críticos, 

a autonomia privada em detrimento de outros direitos fundamentais em jogo. Como já 

                                                
142 Entre os constitucionalistas que consideram que deve haver uma ponderação de interesses, destaca-se Daniel 
Sarmento, Jane dos Reis, Luiz Roberto Barroso e Ingo Wolfgang Sarlet.  
Virgílio Afonso da Silva propõe um novo modelo conciliando as teorias da aplicação direta e indireta que 
considera terem o mesmo efeito, inspirando-se em Alexy. Para o autor não existe um sopesamento onde 
prevalece a chamada lei de colisão. Existe no caso, uma definição de quando a autonomia deverá ser ou não 
respeitada diante do caso concreto. Silva (2008) exemplifica com o critério muito utilizado pela doutrina pátria 
da desigualdade fática existente entre as partes envolvidas e que será analisado mais adiante Sarmento (2006) 
refuta o argumento do autor com o exemplo da colisão entre a liberdade de imprensa e o direito à privacidade. 
Nesse caso, o critério da pessoa envolvida no conflito ser ou não uma personalidade pública é utilizado e nem 
por isso a situação deixa de ser uma situação de sopesamento de interesses. Para Sarmento, não se nega a 
relevância do grau de restrição imposto a cada um dos princípios na colisão entre a autonomia privada e o direito 
fundamental em jogo, buscando-se, outrossim, delinear fatores concretos na busca de peso a cada um desses 
princípios. (Sarmento, 2006, p.260).  



exposado, a maioria da doutrina brasileira admite a aplicabilidade imediata ou direta de forma 

relativa ou mais branda, ponderando-se os interesses envolvidos.  

Ademais, não se pode desconhecer que na atualidade, a maioria das relações 

contratuais não preservam uma plena igualdade fática entre os envolvidos, havendo, ao 

contrário, partes contratantes detentoras de significativos poderes econômicos, sociais, etc. 

Assim, como se falar em autonomia, sem condições mínimas de igualdade que só podem ser 

reconhecidas mediante a aplicação direta dos direitos fundamentais, garantindo às partes 

envolvidas condições mínimas de efetivamente celebrarem um contrato? 

No tocante ao caráter antidemocrático da admissão da teoria, pode-se dizer que todos 

sabem que cabe ao legislador ordinário, escolhido democraticamente, ponderar os direitos 

fundamentais em jogo, sendo poder legitimado para estabelecer as normas que regem a 

legislação privada. Daí a presunção de constitucionalidade das normas infraconstitucionais, já 

que a prioridade em sua concretização é do legislador.  

Aos Juízes cabe, num primeiro momento, aplicar as normas de direito privado, 

interpretando-as conforme a Constituição Federal. Caso essas normas devam ser afastadas 

porquanto inconstitucionais, cabe aos Juízes, através do controle incidental de 

constitucionalidade, afastá-las do ordenamento jurídico. Só então, na ausência de normas, 

cabe aos Juízes aplicar diretamente os direitos fundamentais às relações privadas, no caso da 

inconstitucionalidade das normas infraconstitucionais, ou na ausência de normas específicas 

sobre o assunto. Cabe lembrar como exposado em tópico oportuno que a Constituição Federal 

possui força normativa, não consistindo em mero repositário de normas programáticas e o 

Poder Judiciário não pode ser encarado como mero aplicador mecânico e passivo das normas 

editadas pelo Poder Legislativo, ideia própria do modelo estatal liberal.  

Nas lições de Sarmento (2008), 

 
A Constituição, cumpre não esquecer, é norma jurídica e não mero repositário de 
conselhos para o Poder Legislativo. A assunção da idéia da Constituição como 
norma e do Poder Judiciário como seu guardião, deita por terra o argumento da 
ilegitimidade democrática da incidência direta dos direitos fundamentais nas 
relações privadas. Até porque, o respeito aos direitos fundamentais, como 
demonstra a teoria do discurso, é um pressuposto material para a própria 
possibilidade de democracia. (SARMENTO, 2008, p.251). 

 
E ainda: 

 
Cumpre apenas consignar que a jurisdição constitucional, na prática, vem se 
revelando quase sempre uma aliada e não uma adversária da democracia. Assim, 
quando o próprio constituinte, numa clara e inequívoca escolha, opta por se 



imiscuir na esfera das relações privadas, como aconteceu no caso brasileiro, não 
existe qualquer razão que justifique excluir a jurisdição constitucional deste campo. 
(SARMENTO, 2008, p.251). 

 

A crítica relativa à insegurança jurídica repousa no fato de que as normas de direito 

privado estariam agora sendo solucionadas por princípios constitucionais com ampla abertura 

semântica, vagos e imprecisos, trazendo imprevisibilidade e incerteza jurídica. Ora, a era do 

pós-positivismo, iniciada após os horrores da II Grande Guerra já não se coaduna mais com 

uma ordem hermética, alheia às transformações sociais. A interpretação e aplicação do direito 

tornam-se dinâmicas, flexíveis, ricas em valores, demandando argumentações racionais mais 

apuradas, descurando-se os aplicadores do direito da simples subsunção e da dependência do 

legislador infraconstitucional. A justiça agora, próxima da ética, é desafiadora. Ademais, o 

próprio direito civil, ao longo da história, provou que certeza ou incerteza não é sinônima de 

legislação fechada, alheia as transformações sociais e históricas. O Código Civil hoje, está 

repleto de cláusulas gerais que nada mais são do que normas de conteúdo aberto, 

indeterminado que demandam interpretação para sua concretização. Portanto, tal argumento 

não merece guarida. Ademais, como salientado no início deste capítulo, a aplicabilidade da 

teoria imediata ou direta não exclui a aplicabilidade da teoria mediata ou indireta e vice-versa, 

porquanto tanto os Poderes Legislativo e Judiciário estão vinculados de forma direta aos 

direitos fundamentais, por força do artigo 5.o, parágrafo 1.o da Constituição Federal de 1988. 

Por último, o argumento da perda da autonomia do direito privado merece algumas 

linhas de contra-argumentação.  

Em primeiro lugar, já se enfatizou a denominada força normativa da Constituição 

Federal, e sua hierarquia superior no ordenamento jurídico que forma uma unidade sistêmica.  

Os princípios constitucionais gozam de supremacia sobre as normas de direito privado.  

Ademais, a denominada constitucionalização do direito privado, não significa escolha 

do intérprete, mas opção do legislador constituinte, ao estatuir em seu texto inúmeras normas 

próprias do direito privado e de outros ramos do direito. A constituição é uma norma de toda 

sociedade, regulando e estabelecendo normas concernentes à família, à seguridade social, à 

economia, à cultura, à propriedade, à educação, à política...    

Por todo o exposto, não há dúvidas e nem argumentações louváveis que possam 

desmentir a importância de se considerar a teoria da aplicação direta ou imediata como a mais 

consetânea com o paradigma que vem sendo proposto e construído pela Constituição 

brasileira de 1988. 

 



4.6 Teorias alternativas: um modelo em três níveis de Robert Alexy 

 

 

Uma teoria que merece destaque é aquela proposta por Alexy (2008) que, na tentativa 

de conciliar a teoria da eficácia direta ou imediata, a teoria da eficácia indireta ou mediata e a 

concepção que assimila a questão da horizontalização à doutrina dos deveres de proteção, 

criou “um modelo de três níveis de efeitos”.  

Para Alexy todas as três teorias podem conduzir a resultados equivalentes, apesar das 

diferenças entre elas.  Segundo o filósofo, as três teorias levam em consideração o fato de que 

ambas as partes são detentoras de direitos fundamentais e que a restrição ao direito 

fundamental em jogo decorre da ponderação de interesses. 

 
Nenhuma das três teorias transpõe os direitos fundamentais dirigidos contra o 
Estado para a relação cidadão-cidadão por meio de uma simples troca de 
destinatários. Todas elas permitem levar me conta o fato de que, na relação 
cidadão-cidadão, ambos os lados são titulares de direitos fundamentais. Todas elas 
aceitam uma modulação da força de seus efeitos. Para todas elas a medida do efeito 
dos direitos fundamentais na relação cidadão-cidadão é, no final das contas, uma 
questão de sopesamento. Segundo a teoria dos efeitos indiretos o sopesamento deve 
ser realizado no âmbito da aplicação do direito civil vigente, a partir de um 
conceito de aplicação do direito que, em casos especiais permita também decisões 
contra o texto da lei (por exemplo: redução teleológica), mas não se excluem 
definitivamente resultados que sejam possíveis a partir das outras construções. 
(ALEXY, 2008, p.532). 

 

E ainda:  

 
Até agora a polêmica sobre os efeitos perante terceiros foi em geral travada como 
se uma das três construções tivesse que ser a correta. Essa hipótese é falsa. É 
possível afirmar que cada uma das três construções destaca alguns aspectos das 
complexas relações jurídicas que são características dos casos de efeitos perante 
terceiros, e que se torna inadequada apenas quando se pretende que o aspecto 
destacado seja tomado como a solução completa. Somente um modelo que abarque 
todos os aspectos pode oferecer uma solução completa é, nesse sentido, adequada. 
(ALEXY, 2008, p.533).   

 

Mas como funciona o modelo em três níveis proposto pelo Professor de Kiel? 

De acordo com o filósofo, a teoria dos efeitos indiretos situa-se no nível do dever 

estatal, o segundo nível refere-se aos direitos face ao Estado que tenham relevância do ponto 

de vista dos efeitos perante terceiros. E, por fim, o terceiro nível refere-se aos efeitos dos 

direitos fundamentais nas relações jurídicas entre sujeitos privados. 



O nível do dever estatal deve ser entendido à luz do entendimento segundo o qual as 

normas de direitos fundamentais valem como princípios objetivos, para todos os ramos do 

direito, devendo o Estado levá-las em consideração tanto na legislação quanto na 

jurisprudência civil.  

No segundo nível operaria a teoria dos deveres de proteção, ou seja, quando o Poder 

Judiciário numa controvérsia envolvendo particulares não leva em consideração os direitos 

fundamentais, ele estaria violando um direito fundamental.  

 A decisão do caso Lüth, segundo Alexy, corrobora a teoria, ao estatuir: 

 
Se ele (o juiz civil) não respeitar esses critérios, e se a sua decisão se basear na 
desconsideração dessa influência constitucional nas normas de direito civil, 
então, ele viola não apenas o direito constitucional objetivo, na medida em que 
ignora o conteúdo da norma de direito fundamental (como norma objetiva); 
como titular de um poder estatal, ele viola também, por meio de sua decisão, o 
direito fundamental, a cujo respeito, inclusive por parte do Poder Judiciário, o 
cidadão tem um direito de natureza constitucional. (LÜTH apud ALEXY, 2008, 
p.534).  

 

No terceiro nível, Alexy sustenta a aplicação da teoria direta ou imediata dos direitos 

fundamentais entre entes de natureza privada. Nesse sentido, urge, segundo o filósofo, fazer 

uma distinção fundamental: não se pode, simplesmente, colocar os particulares no lugar do 

Estado, uma vez que “um direito do cidadão contra o Estado não é um direito do cidadão 

contra outro cidadão”. (ALEXY, 2008, p.538).  

No entanto, a admissão do autor pela aplicabilidade direta não pode significar, por um 

lado, o extermínio da autonomia privada, e por outro lado, a insubsistência do direito privado. 

Alexy refuta os argumentos favoráveis e essas duas vertentes, estatuindo que a autonomia 

privada também é objeto de garantias constitucionais, cingindo-se a questão ao sopesamento 

ou ponderação, não se pretendendo tornar absoluta a incidência dos direitos fundamentais na 

esfera civil.  

Com relação à perda da autonomia do direito privado, cabe, em princípio ao legislador 

infraconstitucional, dentro da moldura estabelecida pela Carta Maior, optar pelas várias 

soluções possíveis, sendo tal opção vinculativa para o Poder Judiciário. 

Querendo afastar-se dos parâmetros oferecidos pelo legislador infraconstitucional, 

cabe ao poder judicante o ônus argumentativo demonstrando que a solução apresentada pelo 

legislador é incompatível com a tutela jusfundamental.  

 
Um tribunal civil que baseie suas decisões no texto constitucional mas que, para 
além disso, queira decidir com base em uma tabula rasa normativa nunca poderia 



satisfazer a esses postulados. Por isso, o juiz civil está prima facie vinculado ao 
direito civil vigente, na forma de leis, de precedentes e da dogmática comumente 
aceita. Se ele quiser se afastar disso, em virtude de princípios de direitos 
fundamentais, ele tem que assumir o ônus argumentativo. (ALEXY, 2008, p.541).  

 

Sarmento considera que Alexy enquadra-se entre aqueles que admitem a eficácia 

direta e imediata dos direitos fundamentais às relações privadas, apesar das peculiaridades 

defendidas pelo filósofo. 143 

Álvaro Ricardo de Souza Cruz (2007) resume o modelo em três níveis de Alexy da 

seguinte forma: 

 
(...) em um primeiro momento todos os órgãos estatais teriam a obrigação de 
considerar os direitos como valores objetivos (eficácia indireta), como um dever do 
Estado. Depois, entende que o indivíduo poderia questionar o judiciário caso o 
mesmo não tivesse levado devidamente em consideração seus direitos, situação na 
qual caberia no modelo processual alemão o recurso constitucional. Agora, ter-se-
ia a incidência da teoria dos deveres de proteção. Finalmente, sustenta haver 
responsabilidade entre os particulares de modo que seria possível a incidência 
direta dos direitos fundamentais. Mas, essa incidência, de certo, haveria de 
observar a lei de colisão e a ponderação de valores para minimizar o grau de 
vulneração dos direitos princípios fundamentais afastados no caso concreto. 
(CRUZ, 2007, p.353-354).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
143 Cf. SARMENTO, p. 224. 



5 A APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS RELAÇÕES 

PRIVADAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 

 

Conforme já exposado em tópico anterior, vale lembrar que, diferentemente da Lei 

Fundamental de Bonn adotada em 1949, preocupada tão somente com o arbítrio estatal, a 

Constituição Federal de 1988 é intervencionista e social, possuindo uma gama de direitos 

fundamentais sociais e econômicos expressos, indicando como seu primeiro objetivo 

fundamental, a construção de uma sociedade justa, livre e solidária.  

Ademais, não existe como na Lei Fundamental alemã, que consagra no art. 1.3 a 

vinculação dos poderes executivo, legislativo e judiciário aos direitos fundamentais, nenhum 

dispositivo na Constituição Federal de 1988 parecido com o preceito constitucional alemão, 

vinculativo apenas dos Poderes Públicos aos direitos fundamentais.  

O artigo 5.o, parágrafo 1.o, conforme já explicitado no capítulo 3, dispõe que as 

normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicação imediata, desde já, não se 

referindo aos atores destinatários dessas normas que tanto podem ser públicos quanto 

privados.  

Além disso, a Constituição brasileira é voltada para a promoção da igualdade material, 

e tem como vértice axiológico jusfundamental o princípio da dignidade humana, sendo uma 

lei fundamental não só do Estado brasileiro, mas de toda sociedade, compilando os valores 

fundamentais para conformação da vida social brasileira, que, simbolicamente, representa 

muito para todos os cidadãos brasileiros.  

Vale lembrar ainda que os direitos trabalhistas elencados no artigo 7.o da Constituição 

brasileira são voltados de forma direta e imediata contra os empregadores, entes particulares 

que ameaçam os indivíduos com seu poderio econômico ou fático, comprovando-se mais uma 

vez que o Estado não é o único ente ameaçador dos direitos fundamentais.  

Soma-se a isso um dado relevantíssimo: no Brasil, milhões de pessoas, diferentemente 

da Alemanha, vivem abaixo da linha da pobreza, refletindo as desigualdades sociais 144 de um 

país que pugna pela igualdade substantiva.  

Tudo isso corrobora o que a jurisprudência brasileira vem dizendo há algum tempo, 

sem, no entanto, referir-se à tese da eficácia direta e imediata, o que  sói acontecer com a 
                                                
144 De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano (HDR – Human Development Report) do Programa 
das Nações Unidas para o desenvolvimento, o Brasil possui a quarta maior taxa de desigualdade social do 
mundo. (Gini Index – razão entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres). As estatísticas estão disponíveis em 
http: hdr.undp.org/statistics/data.pdf).  



paradigmática decisão proferida no recurso extraordinário n.o 201819, em que o Ministro 

Relator Gilmar Ferreira Mendes, expressamente, confirmou “a aplicação direta dos direitos 

fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 

5, LIV e LV, da CF) ao processo de exclusão de sócio da entidade.”.  

A decisão confirma a aplicação da teoria direta ou imediata dos direitos fundamentais 

às relações privadas, e toda fundamentação principiológica, teórica e doutrinária que se 

empreendeu ao longo do trabalho.  

No entanto, em que pese ser considerada pioneira na referência à teoria então 

corroborada durante toda explanação, não exclui outras decisões anteriores, também do STF, 

no mesmo sentido. Vale destacar o Recurso Extraordinário de 07.06.1996 sobre exclusão de 

associado de cooperativa e o também Recurso Extraordinário n.o 161.243-6, em que figurou 

como relator o Ministro Carlos Velloso, proferido em 19.12.1997  sobre o direito à isonomia 

nas relações trabalhistas. 

Vale transcrever: 

 
COOPERATIVA – EXCLUSÃO DE ASSOCIADO – CARÁTER PUNITIVO – 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
Na hipótese de exclusão de associado decorrente de conduta contrária aos 
estatutos, impõem-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, DJ 
07.06.1996). 
CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PRINCÍPIO DA IGUALADADE. 
TRABALHADOR BRASILEIRO EMPREGADO DE EMPRESA ESTRANGEIRA: 
ESTATUTOS DE PESSOAL DESTA: APLICABILIDADE AO TRABALHADOR 
ESTRANGEIRO E AO TRABALHADOR BRASILEIRO. CF 1967. Art. 153, 
parágrafo 1, CF 1998, art. 5, 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 aos 
empregados de nacionalidade francesa. Ofensa ao princípio da igualdade (CF 
1967. Art. 153, parágrafo 1, CF, 1998, art. 5, caput). 
II – A discriminação que se baseia em atributo, qualidade, nota intrínseca ou 
extrínseca do indivíduo, como o sexo, a raça, a nacionalidade, o credo religioso, 
etc., é inconstitucional. Precedente do STF: ag 110.846 (Ag. RG) – PR, Célio 
Borja, RTJ 119 465). 
III – Fatores que autorizariam a desigualação não ocorrentes no caso. 
IV – RE conhecido e provido. 
(RE 161.243-6, Rel. Carlos Velloso, DJ 19.12.1997).  

 

A constatação de que a teoria da aplicabilidade direta e imediata, que encontra críticas, 

conforme demonstrado no item 4.6, no entanto, não resolve o problema da maneira como 

serão aplicados os direitos fundamentais às relações privadas nos discursos de aplicação.  



 A maioria dos doutrinadores brasileiros aposta na ponderação de interesses, no 

princípio da proporcionalidade de Robert Alexy, propondo ainda, standarts argumentativos 

para os operadores do direito diante das circunstâncias fáticas do caso concreto. Antes de 

adentrar nas inúmeras concepções doutrinárias na ordem jurídica brasileira sobre o tema, e os 

parâmetros construídos pelos doutrinadores pátrios a fim de solucionar o conflito dos direitos 

fundamentais e o princípio da autonomia privada, cabe, num primeiro momento, em poucas 

linhas, discorrer sobre o princípio da proporcionalidade e seus subprincípios: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.   

 

 

5.1 O princípio da proporcionalidade 

 

 

Robert Alexy formula a teoria da argumentação jurídica na década de 1970 e a 

denominada teoria dos direitos fundamentais ou dos princípios em meandros de 1980. Seu 

principal objetivo é reabilitar a teoria axiológica dos direitos fundamentais, retomando a 

distinção de Dworkin (1977) entre princípios e regras. 145   

Seu trabalho é posterior à jurisprudência de valores desenvolvida pela Corte 

Constitucional alemã.  

Segundo Cruz (2004), “(...) a perspectiva de Alexy (2001) pretendeu ser um elemento 

corretivo de eventuais falhas da “Jurisprudência de Valores” alemã.” (CRUZ, 2004, p.158).   

Sob esse aspecto, ganhou prestígio na jurisprudência e doutrina pátria, tornando-se 

referência para a corrente comunitarista da efetividade brasileira no tocante a proposta da 

ponderação de valores.  

                                                
145 Cruz (2007) destaca, no estudo da principiologia jurídica, a existência de três distintos paradigmas para 
encampar o tema após o advento da modernidade: o paradigma clássico, o paradigma moderno e o paradigma 
pós-moderno. Nas palavras do autor: “O paradigma clássico ignora ou no máximo vislumbra um papel 
secundário aos princípios jurídicos. O paradigma moderno assume a juridicidade dos mesmos e os coloca em 
posição de destaque no ordenamento jurídico em função de sua abstratividade, generalidade, abertura textual. 
Em síntese os princípios se tornam fundamento axiológico do direito. Por fim, as correntes contemporâneas se 
esforçam por reafirmar sua distinção para com as regras a partir dos ganhos do giro lingüístico, no sentido de 
construção de bases pós-positivistas para o Direito.” (CRUZ, 2007, p.271). 
Cf. Alexy (2008), sobre a distinção entre princípios e regras, “Essa distinção é a base da teoria da fundamentação 
no âmbito dos direitos fundamentais e uma chave para a solução de problemas centrais da dogmática dos direitos 
fundamentais”. (ALEXY, 2008, p.85).  
 



O alemão considera que os princípios são mandamentos de otimização, ou seja, 

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

circunstâncias fáticas e jurídicas existentes.  

Princípios seriam normas prima facie, 146 podendo ser realizados em diversos graus.  

Já as regras, funcionariam de acordo com a lógica formulada por Dworkin do tudo ou nada. 

Ou são válidas ou inválidas. Dessa forma, se válidas, as regras realizam-se sempre por 

completo, diferentemente dos princípios, que possuem um grau de realização variável, 

especialmente diante da existência de outros princípios que imponham outro direito ou dever 

que com ele colida ou se contraponha. 147  

Um conflito entre regras resolver-se-ia através da introdução numa delas de uma 

cláusula de exceção que elimine o conflito, ou através da declaração de invalidade de uma das 

regras. Já o conflito entre princípios resolver-se-ia de forma totalmente diversa.  Entre 

princípios haveria relação de precedência, devendo um ceder a outro. “Isso não significa, 

contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser 

introduzida uma cláusula de exceção.” (ALEXY, 2008, p. 94).   

Entre os princípios existiria uma relação de precedência condicionada, ou seja, no caso 

de colisão, um princípio deve ceder a outro, não significando com isso sua declaração de 

invalidade, mas sua justificativa racional naquele contexto, estabelecendo uma regra. Os 

princípios possuem pesos diferentes, devendo prevalecer aquele com maior peso, no caso de 

colisões. “O objetivo desse sopesamento é definir qual dos interesses – que abstratamente 

estão no mesmo nível – tem maior peso no caso concreto.” (ALEXY, 2008, p. 95).  

                                                
146 Cf. Alexy (2008), “Princípios exigem que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 
possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Nesse sentido, eles não contém um mandamento definitivo, mas 
apenas prima facie. Da relevância de um princípio em um determinado caso não decorre que o resultado seja 
aquilo que o princípio exige para esse caso. Princípios representam razões que podem ser afastadas por razões 
antagônicas. A forma pela qual deve ser determinada a relação entre razão e contra-razão não é algo determinado 
pelo próprio princípio. Os princípios, portanto, não dispõem da extensão de seu conteúdo em face dos princípios 
colidentes e das possibilidades fáticas”. (ALEXY, 2008, p.104).  
147 Cf. Alexy (2008), “Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por 
poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 
somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades 
jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. Já as regras são normas que são sempre ou 
satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, 
nem menos. Regras contém, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. 
Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. 
Toda norma é ou uma regra ou um princípio.” (ALEXY, 2008, p.90-91).  



Em função do caso concreto existiria entre os princípios uma hierarquia, 148 sendo 

dada uma dimensão de peso pelo julgador diante da situação fática, fazendo um juízo de 

valoração.   

Baseado no postulado da proporcionalidade ou na ponderação de valores, o autor 

elabora um método para argumentar a colisão entre princípios. 149 Para Alexy (2008), existiria 

uma conexão entre a teoria dos princípios e a máxima da proporcionalidade. “(...) a natureza 

dos princípios implica a máxima da proporcionalidade, e essa implica aquela.” (ALEXY, 

2008, p.116).  

A lei da ponderação, originariamente concebida com a finalidade de racionalizar os 

discursos de aplicação, controlando o subjetivismo judicial no esclarecimento dos princípios, 

utilizada pela Corte Constitucional alemã, contém três subprincípios basilares que controla o 

utilitarismo e o subjetivismo das decisões judiciais: a) a adequação, que significa a correção 

dos meios para se chegar aos fins, exigindo, pois, idoneidade; b) a necessidade, significando a 

limitação do Estado à mínima intervenção possível, privilegiando-se sempre a decisão menos 

gravosa aos cidadãos; c) a proporcionalidade em sentido estrito, que significa a relação de 

custo e benefício da norma examinada, convidando o operador à autêntica ponderação, em 

que de um lado, estariam os interesses envolvidos e de outro lado, os bens jurídicos 

sacrificados pelos interesses. 

Segundo Alexy (2008), 

 
A máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre do fato de princípios 
serem mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas. Já as 
máximas da necessidade e da adequação decorrem da natureza dos princípios como 
mandamentos de otimização em face das possibilidades fáticas. (ALEXY, 2008, 
p.118).   

 

                                                
148 É importante notar que a lei de colisão de Alexy não pressupõe hierarquia entre os princípios. Nem mesmo o 
princípio da dignidade humana, conforme já foi mencionado em capítulo próprio, possui a condição de princípio 
absoluto, podendo sofrer restrições diante das possibilidades fáticas e jurídicas existentes. Esse peso que um 
princípio teria com relação a outro,  estabelecendo-se  uma relação de precedência condicionada  entre eles, se 
estabeleceria  diante de um caso concreto.  
149 O método da ponderação de valores ou princípios é um método não holístico, calcado num amplo suporte 
fático dos direitos fundamentais. O direito definitivo, segundo o método da ponderação, não é definido 
aprioristicamente e internamente, mas a partir de fora, das condições fáticas e jurídicas existentes, após um 
sopesamento, havendo restrições externas por meio de regras ou princípios conflitantes. Tais restrições externas 
não tem qualquer influência no conteúdo do direito, que são garantidos prima facie, através de um amplo suporte 
fático,  podendo restringir, diante do caso concreto, seu exercício. O foco, diferentemente do que ocorre nas 
teorias que defendem um suporte fático restrito dos direitos fundamentais, é na argumentação no momento da 
fundamentação da intervenção e não no momento da definição daquilo que é protegido e daquilo que caracteriza 
uma intervenção estatal. Tal método possui argumentação jurídica axiológica. 
 



Em suma, pode-se resumir a máxima da adequação como a verificação no caso 

concreto (possibilidades fáticas) da medida restritiva do direito fundamental, verificando-se se 

tal medida oportuniza a finalidade pretendida, almejada, ou seja, o meio é útil para se chegar 

ao fim pretendido. Exemplificadamente, no caso de um contrato celebrado entre dois 

particulares, estabelecendo-se uma cláusula de restrição de direito fundamental para um dos 

contratantes envolvidos, se, posteriormente, o prejudicado reivindica seu direito 

judicialmente, e, supondo, não haver nenhuma cláusula geral na legislação infraconstitucional 

de abertura para o operador do direito, a máxima da adequação exigiria o exame da restrição 

contratual imposta ao direito fundamental do contratante como adequado ao fim colimado 

pelo contrato.  

A máxima da necessidade implica no exame dos meios de restrições a direitos 

fundamentais disponíveis e também eficazes para o atendimento dos fins colimados, devendo 

ser escolhido o menos gravoso.  

A máxima da proporcionalidade em sentido estrito vai sopesar os interesses em jogo 

de tal forma que no caso hipotético, o operador do direito deverá verificar que quanto maior o 

grau de não satisfação ou de afetação de um princípio (no exemplo dado, o direito 

fundamental restringido), maior o grau de importância ou satisfação de outro (a autonomia 

privada).  

Segundo Steinmetz (2004), 

 
A análise do conteúdo dessa lei mostra que a ponderação consiste em três passos. 
Primeiro: determinação (“mensuração”) do grau de não-satisfação ou de não-
realização de um princípio (o princípio restringido). Trata-se de “quantificar” o 
grau de intensidade da intervenção ou da restrição. Segundo: avaliação da 
importância (“peso”) da realização do outro princípio (o princípio oposto). 
Terceiro: demonstração de se a importância da realização do princípio oposto 
justifica a não-realização do princípio restringido. (STEINMETZ, 2004, p. 214) 

 

5.3 Os posicionamentos doutrinários no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

Ingo Wolfgang Sarlet, Wilson Steinmetz, Jane dos Reis Gonçalves Pereira, Virgílio 

Afonso da Silva, Gilmar Ferreira Mendes, Luiz Roberto Barroso e Daniel Sarmento abordam 

a horizontalização dos direitos fundamentais sob o enfoque da ponderação de valores ou 

princípios, conformando a aplicação hermenêutica ao sopesamento entre o direito 

fundamental em jogo e a autonomia privada.  



Em sentido contrário à doutrina nacional dominante, Álvaro Ricardo de Souza Cruz 

(2007) critica a posição de Alexy, ao estatuir que a ponderação de interesses envolveria alto 

grau de discricionariedade pelo Poder Judiciário, encampando subjetivismo e decisionismo 

judiciais.  

 
A ponderação sustentava-se na perspectiva da racionalidade do “princípio da 
proporcionalidade” (ponderação relativa) e na sacralidade substantiva do princípio 
vetor da dignidade da pessoa humana (ponderação absoluta). 
Contudo, ambas as formas de ponderação passaram, em especial no final da década 
de 1980, a sofrer inúmeras críticas. Entre elas é possível destacarem-se algumas: 
a) desnaturação do princípio da separação dos poderes; 
b) limitação da supremacia constitucional, pela “transformação dos Tribunais 
Constitucionais em Assembléias Constituintes; 
c) desnaturação dos direitos fundamentais e da unidade normativa da 
Constituição; 
d) politização do Judiciário, por meio de decisões utilitárias de custo benefício 
sociais; 
e) a decisão tornara-se campo para o arbítrio puro, de preferências pessoais 
dos juízes; 
f) irracionalidade metodológica. (CRUZ, 2007, p.195).  

  

Nesse sentido, o autor mineiro procura ampliar o debate hermenêutico, dentro da 

teoria discursiva do direito, utilizando o senso de adequabilidade de Klaus Günther, 150 através 

de um procedimento dialógico, garantindo-se a participação das partes envolvidas, afastando-

se da concepção de que a teoria da eficácia direta e imediata deva ser aplicada com suporte na 

jurisprudência de valores de Robert Alexy. 151  

Habermas (1997) concebe que a função precípua dos operadores do direito não é 

guardar uma suposta ordem de valores como pretendem os comunitaristas, mas proteger o 

processo de criação democrática do direito. 152 

 Habermas (1997) critica a teoria alexyana de ponderação de valores e os 

comunitaristas, na medida em que, apesar de reconhecer que os princípios podem conter em si 

valores, já que os valores são a essência da própria humanidade, eles não podem ser tratados 

                                                
150 Foge ao escopo do presente trabalho aprofundar o denominado senso de adequabilidade de Günther 
apropriado por Habermas. Sobre o assunto, consultar a obra: Teoria da Argumentação Jurídica no Direito e na 
Moral: Justificação e Aplicação. Klaus Günther, Trad. Cláudio Molz, 2004. 
151 Cf. CRUZ (2007, p.338-354).  
152 Segundo Cittadino (2000), “Habermas, por sua parte, mais uma vez opta por adotar uma posição 
intermediária entre liberais e comunitários, ainda que seu enfoque procedimental sobre a jurisdição consitucional 
o aproxime sensivelmente de Dworkin. Com efeito, o Tribunal Constitucional, segundo Habermas, não pode ser 
equiparado, como desejam os comunitários, a um guardião de uma suposta ordem de valores substantivos; o seu 
papel é proteger o processo de criação democrática do direito, o que pressupõe, portanto, reservar às Cortes 
Constitucionais “a guarda do sistema de direitos que torna a autonomia privada e a autonomia pública dos 
cidadãos igualmente possíveis” (CITTADINO, 2000, p.182-183).  



como se fossem apenas valores, meros valores priorizáveis, a consubstanciar preferências do 

Poder Judiciário.  

Para Habermas (1997) a jurisprudência de valores retorna a ética substantiva 

teleológica contida na moral convencional, desnaturando os direitos fundamentais, 

transformando os Juízes em detentores do poder constituinte originário e trazendo um 

decisionismo incompatível com o Estado Democrático de Direito. 153  

Não haveria diferença entre os discursos de fundamentação e justificação, colocando a 

teoria alexyana a jurisprudência constitucional no lugar de verdadeira legislação concorrente. 

A teoria habermasiana, ao contrário, contém parâmetros concretos para o balizamento 

e análise da legitimidade/fundamentação do direito.  

Mas como? Habermas estabelece que os discursos de aplicação devam obedecer um 

senso de adequabilidade, exigindo-se coerência, racionalidade dos argumentos e respeito ao 

código binário do direito, em que os valores em questão estejam resvalados pela Constituição 

Federal. Nesse instante, vale destacar a noção de integridade de Ronald Dworkin, 154 na qual o 

sociólogo se aproxima, o denominado romance em cadeia, 155 a utilização do juiz Hércules 

como uma figura representativa do processo dialógico, pressupondo uma comunidade de 

indivíduos integrados e não como figura solipsista, o emprego da moralidade pós-

convencional e o respeito ao agir comunicativo, sendo o processo/procedimento um 

mecanismo de depuração do agir estratégico das partes envolvidas.  

Diante dessa análise, ao se deparar o operador do direito com um caso concreto, 

envolvendo entes de natureza privada, o princípio da autonomia privada seria mais uma 

                                                
153 Cf. Cruz (2007), “Quando se toma por base a Constituição como uma tábua de valores, os juízes passam a se 
sentir legitimados a “legislar”, a assumir o lugar do Executivo, porque se sentem “destinados” a corrigir todas as 
injustiças do país. Eles se sentem eleitos por “Deus” ou entendem que têm uma condição moral diferenciada dos 
“corruptos dos outros Poderes”. E acabam se esquecendo de que com isso colocam em risco a própria 
democracia.” (CRUZ, 2007, p.257).  
154 Dworkin procura ultrapassar a dimensão instrumental do direito, incluindo os princípios que decorrem da 
moralidade política, formulando a idéia de que o direito é uma atitude interpretativa, calcando o processo 
hermenêutico na concepção de integraidade que, por sua vez, legitima-se na idéia de reciprocidade. Cf. Cittadino 
(2000), “De acordo com Dworkin, a “integridade” é um ideal político segundo o qual o Estado ou a comunidade 
devem atuar enquanto agentes morais, no sentido de que suas ações precisam ser compatíveis com um conjunto 
de princípios, “mesmo quando seus cidadãos estão divididos a respeito do que os princípios corretos de justiça e 
imparcialidade realmente são”. (CITTADINO, 2000, p.153).  
155 Cf. Cittadino (2000), “Imaginando um exercício literário em que cada capítulo de um romance é redigido por 
um escritor diferente que deve interpretar os capítulos anteriores visando construir o melhor texto possível, 
Dworkin afirma que, da mesma forma, as decisões judiciais nos “casos difíceis”, enquanto atos de criação, são 
atos de interpretação crítico-construtiva. Neste sentido, os juízes, quando analisam o direito histórico fundado em 
diferentes teorias e procedimentos, deve ver a si próprio “como um parceiro em um complexo empreendimento 
em cadeia cujas inumeráveis decisões, estruturas, convenções e práticas são a própria história; é seu trabalho dar 
continuidade a essa história”. (CITTADINO, 2000, p.191). Para entender a teoria de Dworkin, que não será 
estudada com profundidade no presente trabalho, o leitor deve ler Los Derechos em Serio, tradução de Marta 
Guastavino, Editorial Ariel, Barcelona, 1984, Ronald Dworkin.  



circunstância a ser observada e não um bem ou valor, juntamente com o direito fundamental 

em jogo a ser sopesado, de acordo com o raciocínio utilitarista ou teleológico do responsável 

pela decisão. 156 

O princípio da autonomia privada, constitucionalmente consagrado e que também 

compõe o rol de direitos fundamentais, deve ser utilizado como standart pelos Juízes na 

composição do caso concreto.  

Cruz (2007) critica o modo como os juízes têm aplicado a denominada Jurisprudência 

de Valores, o sopesamento dos princípios de forma discricionária e subjetivista, desnaturando 

o caráter deontológico dos direitos fundamentais. 

Nessa esteira, Chamon Júnior (2006) assevera que a operação de ponderação ofertada 

pelo alemão é alheia a um critério racional de normatividade, transmutando-se, na concepção 

de Habermas, em um resultado discricionário e arbitrário. 157 

É de suma importância a utilização, nesse sentido, da teoria discursiva do direito de 

Habermas, uma vez que “no marco do estado Democrático de Direito devemos entender o 

modelo de democracia como eminentemente procedimental. A busca da racionalidade 

discursiva pressupõe a realização de procedimentos e pressupostos comunicativos”. 

(CHAMON JÚNIOR, 2006, p.34).   

Nos discursos de aplicação (Poder Judiciário), aplicar ou coibir os particulares a 

obedecerem a direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal de 1988 deve pautar-se 

por um processo discursivo, dialógico, em que o Juiz, após ouvir as partes, num processo 

hermenêutico de construção, vai aplicar a norma ao caso concreto, fazendo com que os entes 

de natureza privada também obedeçam aos direitos fundamentais básicos previstos na nossa 

Carta Maior, como o direito a ampla defesa, o direito à liberdade, à vida, o direito ao devido 

processo legal, dentre outros.   

 

                                                
156 Cf Cruz (2007), “A nosso ver, a posição de Alexy é ilustrativa da crítica que procuramos agora assertar contra 
a concepção de que a teoria da eficácia direta deva ser empregada apenas com supedâneo na jurisprudência de 
valores. Tratar direitos fundamentais como valores, como preferência do juiz que for apreciá-lo importa em um 
risco grande demais para a consistência de uma democracia legítima, eis que abala tanto o código binário do 
direito como põe em risco a eqüiprimordialidade da autonomia pública com a privada, eis que os direitos 
fundamentais, deixam de ser tidos como trunfos – no dizer de Dworkin - , e passam a ser relativizados por meio 
de juízos de valor dos diferentes órgãos estatais. Logo, a nosso sentir, a teoria da eficácia direta precisa ser 
depurada da noção de que ela só possa ser empregada por meio de uma teoria da argumentação de natureza 
axiológica. Direitos fundamentais ajudam a compor a essência de um sistema jurídico que pretenda 
legitimamente estabilizar as expectativas sociais de comportamento. Dessa forma, exigem respeito para sua 
natureza deontológica de modo a evitar a desnaturação do Direito em Política.” (CRUZ, 2007, p.354). 
157  CHAMON JÚNIOR (2006, p.30).   
 



Assim, a compreensão de um processo que ocorra dialogicamente, garantindo a 
participação das partes, do juiz, de peritos e seus assistentes e muitas vezes de 
terceiros, como nos casos de amicus curiae é fundamental. Aqui, o conceito de uma 
comunidade de princípios de Dworkin ganha relevância, assim como também a 
perspectiva de que Hércules não representa a figura de um super juiz, mas indica a 
necessidade da construção discursiva do processo. (CRUZ, 2007, p.357). 

 

No entanto, em que pesem as críticas empreendidas pelo mineiro consubstanciadas na 

teoria discursiva do direito, a doutrina brasileira vem tratando o tema à luz da ponderação de 

valores ou interesses empreendida por Alexy, conforme explicitado acima, havendo autores 

que refutam todas as críticas empreendidas, apostando no princípio da proporcionalidade e 

seus subprincípios (adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito) como um 

importante método de racionalidade depurador dessas preferências axiologizantes. 158  

É importante observar que há ainda, a utilização por parte da doutrina, de critérios 

objetivos, além da ponderação de valores a serem analisados nos discursos de aplicação. 

Nesse sentido, Sarmento (2006) assevera que além da ponderação, outros parâmetros 

devem ser aferidos pelos operadores do direito no sopesamento entre o direito fundamental 

envolvido e a autonomia privada.  

Entre tais parâmetros encontra-se a desigualdade fática como um dos principais 

standars a ser considerado na aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas. Sendo 

certo que, “quanto maior for a desigualdade, mais intensa será a proteção ao direito 

fundamental em jogo, e menor a tutela da autonomia privada.” (SARMENTO, 2006, p.261).  

Virgílio Afonso da Silva (2009) refuta o argumento de Sarmento, aduzindo que a 

desigualdade fática proposta pelo autor é entendida como uma desigualdade material estanque 

que, caso exista, sempre deverá haver uma diminuição do “valor” da autonomia privada.  

Virgílio entende que a desigualdade material entre as partes não é condição suficiente 

para se aferir a real assimetria entre as partes envolvidas, devendo-se verificar o grau real de 

autonomia que se verifica em cada caso concreto, distinguindo autonomia real e aparente. 159  

                                                
158 Nessa esteira encontra-se Sarmento (1999) que enfatiza: “(...) a discussão sobre o subjetivismo na aplicação 
do Direito não é nova, nem está adstrita à questão da ponderação de bens. Rios de tinta já correram e continuarão 
a correr a este respeito. A idéia do juiz neutro e passivo, aplicador mecânico e servil das normas editadas pelo 
Poder Legislativo nada mais é do que um mito do Estado liberal, que não retrata nem nunca retratou a realidade.” 
E completa: “(...) No plano constitucional, é natural que esta carga de subjetivismo das decisões judiciais torne-
se ainda mais acentuada do que nos outros ramos jurídicos, seja porque se lida com questões coloridas por um 
forte matiz político, seja por predominarem na Constituição as normas abertas, cuja estrutura franqueia ao 
intérprete um espaço mais amplo para as valorações pessoais. Tal circunstância, porém, não permite que se 
dissolva a normatividade da Lei Fundamental num mero voluntarismo do exegeta. Conquanto nunca possam 
realizar-se plenamente, a objetividade e a racionalidade das decisões jurisdicionais são metas que devem ser 
perseguidas”. (SARMENTO, 1999, p.69-70). 
159 Cf. SILVA (2008, p.156-158). 



Sarmento (2006) contrapõe-se às críticas empreendidas pelo constitucionalista, 

dizendo que uma das características do direito é empregar generalizações para o bom 

desempenho de suas funções, sendo certo que a autonomia da parte mais fraca, muitas vezes 

consiste em mera fachada para legitimar imposições heterônomas ditadas pelo mais forte, 

utilizando-se dos exemplos do direito do trabalho e do consumidor. 

Ademais, segundo o carioca, o campo de aplicação do recurso à autonomia real e 

aparente é limitado só podendo ser utilizado quando ocorrer efetivamente uma relação 

bilateral, ou seja, uma relação em que uma das partes manifeste sua concordância com o ato 

que resultou em aviltamento do direito fundamental, não comportando aqueles casos em que 

há manifestação só de uma das partes. 160  

Além desse critério, Sarmento (2006) elenca mais três critérios imprescindíveis a 

serem utilizados pelos operadores do direito na resolução do problema da eficácia direta e 

imediata dos direitos fundamentais individuais nas relações privadas, quais sejam: i) a 

natureza da questão examinada ou a essencialidade do bem; ii) a consideração da dignidade 

da pessoa humana como núcleo irredutível dos direitos fundamentais; 161 iii) a consideração 

da parte lesionada participar ou não do ato gerador da lesão ao seu direito fundamental e, por 

fim; iiii) a consideração acerca do pluralismo da sociedade contemporânea, considerando-se 

as características e identidades dos participantes das comunidades envolvidas.  

Tais critérios podem ser assim resumidos: a natureza ou essencialidade do bem 

envolvido significa que, quanto mais essencial for o bem envolvido, menos restrição à 

autonomia privada e mais peso ao direito fundamental em apreço. Por exemplo, a limitação da 

autonomia privada nas escolas na admissão de alunos é mais intensa do que a restrição ao 

poder negocial das boates na aceitação de seus clientes, considerando o autor a educação um 

bem mais essencial do que o lazer. 162 A consideração de a parte lesionada participar ou não 

do ato que lesa seu direito fundamental significa que a fonte de violação do direito 

fundamental em jogo, nesse caso, pode decorrer de uma decisão heterônoma, sem 

participação do atingido, sendo atribuído um peso menor à autonomia privada daquele que 

lesiona, ou de uma decisão bilateral, envolvendo a autonomia privada de ambas as partes 

                                                
160 Cf. SARMENTO (2006, p.263- 264). 
161 Já se discorreu sobre o princípio da dignidade humana no ordenamento jurídico brasileiro em tópico 
oportuno, constatando-se que o princípio, em que pese as divergências acerca de constituir núcleo essencial e 
irredutível dos direitos fundamentais, deve ser considerado como fonte jusfundamental axiológico do 
ordenamento jurídico, sendo expressamente consagrado pela Constituição Federal de 1988 como um dos 
fundamentos do Estado democrático brasileiro. 
162 Cf. SARMENTO (2006, p.268). 



envolvidas, devendo o peso da autonomia ser maior nesse caso. 163 Por fim, a consideração do 

pluralismo da sociedade contemporânea como standard para a ponderação nada mais é  que a 

consideração  da sociedade brasileira como uma sociedade plural,  heterogênea, prevalecendo 

o direito à diferença, devendo o operador do direito, diante do caso concreto, considerar as 

identidades e formas de vida existentes dentro de comunidades minoritárias na aplicação dos 

direitos fundamentais. O autor exemplifica com as comunidades indígenas, destacando que os 

direitos fundamentais, apesar de incidirem nas relações travadas no seio dessas comunidades, 

devem ser ponderados com o direito à identidade cultural. 164 

 Jane dos Reis Gonçalves Pereira (2008), na mesma linha de pensamento de Sarmento 

(2006), partindo de noções-chaves sintetizadas a partir de todo debate de incidência dos 

direitos fundamentais nas relações privadas, elenca quatro critérios argumentativos a serem 

invocados para justificar tal incidência. Senão vejamos:  

 
1) Se a ação violadora do direito puder ser indiretamente imputada ao Estado, os 
direitos fundamentais, em tese, devem ser aplicados. Assim, as ações de 
concessionárias de serviços públicos bem como as dos atores privados que ajam 
com suporte estatal devem observar os direitos fundamentais. Esse ponto não 
costuma suscitar maiores debates e é razoavelmente aceito em doutrina; 2) As 
pessoas privadas que se encontram em posição de supremacia devem ter suas ações 
limitadas pelos direitos fundamentais. Quanto mais intenso o poder da organização 
privada maior peso terá o direito fundamental que porventura venha a ser violado 
por suas ações. (...) 3) Um outro aspecto a ser considerado é a proximidade da 
relação jurídica entre particulares da esfera pública. Embora os lindes entre espaço 
público e espaço privado apresentem-se cada vez mais tênues, tal aspecto deve ser 
tido em consideração ao determinar-se a vinculação dos particulares aos direitos 
fundamentais. (...) Traduzindo essa idéia em exemplos, não há como cogitar de que 
os pais sejam obrigados a dar a seus filhos presentes de Natal semelhantes – ou que 
lhes devam oferecer mesadas idênticas, ou mesmo castigar-lhes de forma 
equivalente – em obediência ao comando da igualdade. Mas uma resposta diferente 
deveria ser dada à seguinte questão hipotética: poderia uma escola privada 
estabelecer que os meninos tenham prioridade sobre as meninas no preenchimento 
das vagas dos cursos de verão¿ Nesse último caso é intuitivo que o preceito 
isonômico poderia servir de razão contraposta à liberdade da escola de gerenciar 
seus cursos. (...) É a inserção social da Escola – e consequentemente – sua 
aproximação da esfera pública, que determina a possibilidade de exigir desta 
respeito ao princípio da não-discriminação. (...) 4) Por fim, um outro ponto a ser 
considerado na determinação da incidência dos direitos fundamentais nas relações 
entre particulares é a necessidade de preservar a pluralidade no âmbito social. 
(PEREIRA, 2008, p.189). 

 

Luiz Roberto Barroso, citado por Sarmento (2006), destaca ainda os seguintes 

parâmetros: 

 

                                                
163 Cf. SARMENTO (2006, p.270). 
164 Cf. SARMENTO (2006, p.271). 



a) A igualdade ou desigualdade material entre as partes...; b) a manifesta 
injustiça ou falta de razoabilidade de critério...; c) preferência para valores 
existenciais sobre os patrimoniais; e d) risco para a dignidade da pessoa humana. 
(BARROSO apud SARMENTO, 2006, p.249).  

 

Virgílio Afonso da Silva (2008) refuta a utilização de critérios argumentativos na 

ponderação de valores. De acordo com Sarmento (2006), enfatizando que a utilização de tais 

critérios impede que haja um sopesamento, uma vez que não há conexão entre os graus de 

realização ou restrição a autonomia privada, sendo a função de tais baluartes, definir quando a 

autonomia privada deverá ser mais respeitada ou mitigada, face às circunstâncias do caso 

concreto.  

Sarmento (2006) se defende dizendo que: 

 
(...) na ponderação é também essencial a aferição, a partir do sistema 
constitucional, da importância relativa de cada um dos bens jurídicos envolvidos na 
colisão. Ocorre que esta importância não é imutável para cada direito fundamental 
já que não há uma escala de valores fixa e intangível inscrita na Constituição, 
podendo varia de acordo com determinadas circunstâncias. Neste ponto, é papel 
tanto da doutrina como da jurisprudência, explicitar essas circunstâncias, de forma 
a conferir maior segurança e previsibilidade ao processo ponderativo. Tome-se o 
clássico exemplo do conflito entre liberdade de imprensa e privacidade – hipótese 
típica de ponderação. Nele atribui-se grande relevância ao fato da pessoa que é 
objeto da atenção da mídia construir ou não uma personalidade pública, 
conferindo-se menor peso à privacidade e maior à liberdade de expressão, no caso 
positivo e vice-versa. O fato deste elemento ser considerado na solução do conflito 
não descaracteriza a natureza ponderativa do procedimento realizado. 
(SARMENTO, 2006, p.260).  

 

Steinmetz (2004) assevera que a contribuição da teoria dos princípios de Alexy possui 

quatro elementos básicos: i) a distinção entre regras e princípios; ii) a relação de precedência 

condicionada formalizada na lei de colisão; iii) as estruturas de ponderação racionalizadas no 

princípio da proporcionalidade e seus elementos, necessidade, adequação e proporcionalidade 

em sentido estrito; iiii) a tese das precedências ou prioridades prima facie.  

Destaca o autor, com relação ao último elemento básico da teoria de Alexy, que deve 

ser levada em consideração como precedência prima facie no critério de aplicação imediata 

dos direitos fundamentais às relações privadas, como condição para a ponderação: i) a 

consideração da igualdade ou desigualdade fática dos  particulares na relação contratual; ii) a 

consideração do conteúdo do  direito fundamental em jogo, se patrimonial ou pessoal; 

enfatizando que o fato de existirem precedências prima facie em favor de direitos 



fundamentais do que do princípio da autonomia privada decorre da preferência pelos direitos 

fundamentais na ordem constitucional brasileira. 165  

Ora, o debate em torno de critérios dentro da doutrina e jurisprudência pátria, não 

demonstra qualquer outra forma de abordagem do tema, senão à luz da ponderação de valores.  

O presente trabalho coaduna-se com a ideia de que tais critérios objetivos devem ser, 

em verdade, muito bem aceitos na atualidade, diante das peculiaridades do ordenamento 

constitucional brasileiro, da falta de parametrizações legais sobre o assunto e das críticas 

empreendidas por parte da doutrina nacional à utilização do sopesamento entre princípios 

jurídicos, a fim de resguardar a racionalidade da argumentação jurídica e a segurança 

almejada pelo direito nos discursos de aplicação.  

Isto posto, vale destacar, uma vez fixado a preferência doutrinária pela teoria da 

aplicabilidade direta e imediata dos direitos fundamentais de cunho defensivo às relações 

privadas, alguns breves apontamentos para a admissão, ainda que de forma tímida pela 

doutrina, da aplicação da teoria direta ou imediata dos direitos fundamentais sociais  não 

trabalhistas às  relações privadas, uma vez que, como já apontado ao longo do trabalho, o 

problema mais candente na atualidade, sem dúvida, é a falta de efetividade desses direitos, 

num país permeado pela fome, miséria e desigualdades sociais.  

 

 

5.4 Breves apontamentos sobre a aplicação da teoria direta ou imediata dos direitos 

fundamentais sociais não trabalhistas às relações privadas 

 

 

O tema horizontalização dos direitos fundamentais sociais não trabalhistas ainda não 

teve a devida importância dada pela doutrina brasileira ou mesmo estrangeira, sinalizando 

uma conclusão insustentável: a de que tais direitos não vinculariam os indivíduos, mesmo 

diante da realidade brasileira estarrecedora de crise de efetividade desses direitos devida, 

principalmente, pela ausência de recursos escassos ou pela falta de vontade política dos 

Poderes Legislativo e Executivo, reflexos da falência de políticas públicas de nosso país ou 

ausência de previsão orçamentária.  

 Mas qual a teoria mais consetânea com a aplicação de tais direitos às relações 

privadas e de que forma dar-se-ia essa aplicação?  

                                                
165 Cf STEIMETZ (2004, p.203-225). 



Tal tema é de suma importância hodiernamente, diante da crise do modelo estatal 

social e a situação de miserabilidade da maioria da população brasileira.  

O preço do capitalismo selvagem foi o surgimento de milhões de pessoas excluídas e 

marginalizadas, comprovando a impossibilidade do mercado de agir e se autorregular sem a 

intervenção estatal.  

Insta esclarecer, num primeiro momento, as principais diferenças entre os direitos 

fundamentais de natureza defensiva e os direitos fundamentais sociais de natureza 

prestacional (status positivus socialis) a fim de uma reflexão sobre a possibilidade de 

horizontalização desses últimos, no atual ordenamento jurídico brasileiro. 

Os direitos fundamentais de defesa possuem como principal objeto, abstenções 

estatais, protegendo os indivíduos contra ingerências dos Poderes Públicos em sua autonomia 

pessoal, protegendo a liberdade e igualdade abstrata, preservando, por consequência, 

determinadas situações jurídicas pré-estabelecidas.  

De outra banda, os direitos sociais prestacionais têm por objetivo precípuo uma 

conduta positiva do Estado, consistente numa prestação de natureza fática, ligada à tarefa 

primacial de distribuição e redistribuição de bens e serviços essenciais não disponíveis, 

materiais ou imateriais, objetivando a realização da igualdade material entre os indivíduos, 

garantindo-se o princípio da dignidade humana, valor fundamental a ser perseguido pelo 

Estado e toda a sociedade. 

Como direitos que demandam prestações positivas, a situação econômica assume 

especial relevo, desencadeando entre a doutrina pátria, a consideração de que tais direitos, 

diferentemente dos direitos de defesa, não assumem a feição de direitos subjetivos, não 

podendo ser, em regra, justicializáveis, negando-lhes, parte da doutrina, aplicação imediata e 

plena eficácia, já que se subsumem a denominada reserva do possível fática e jurídica.  

Nesse sentido, pergunta-se: quais as obrigações dos particulares na concretização dos 

direitos fundamentais sociais, já que, nessas relações deve prevalecer um princípio também 

fundamental, a autonomia privada? Ademais, os particulares concretizam sua 

responsabilidade social através do pagamento de tributos. Assim, como obrigar um particular, 

por exemplo, a aceitar em sua escola superior um aluno carente? Poderia essa mesma escola 

vedar a matrícula de um aluno inadimplente em função do princípio da dignidade humana? 

Quais os critérios para obrigar um hospital particular a receber em seu leito um doente sem 

condições de arcar com os custos do tratamento médico?  

Ademais, admitindo-se a responsabilidade dos particulares na concretização de tais 

direitos, qual seria a teoria mais apropriada a ser aplicada? A teoria da aplicabilidade direta ou 



imediata ou a teoria da aplicabilidade mediata ou indireta, tendo em vista que tais direitos 

necessitam, pela sua própria natureza, na maioria dos casos, de concretização legislativa? 

Num primeiro momento, insta esclarecer que a doutrina pátria é unânime no 

reconhecimento da teoria da aplicabilidade direta ou imediata dos direitos fundamentais de 

defesa.   

Da mesma forma, os direitos fundamentais sociais prestacionais estão dispostos na 

Constituição Federal de 1988 de forma sistemática, não havendo hierarquia entre as duas 

categorias de direitos, mas uma relação de complementariedade recíproca,  não se podendo 

confinar a eficácia desses direitos às relações estabelecidas apenas entre  cidadãos e Estado, 

imunizando outras esferas da vida social da incidência desses direitos, importantíssimos e 

caríssimos à sociedade, que devem ser desconsiderados apenas porque ausente o Estado. 166 

Nesse sentido, Daniel Sarmento167 e Ingo Wolfgang Sarlet168 consideram que a melhor 

teoria a ser aplicada aos direitos fundamentais sociais não  trabalhistas às relações 

interprivadas é a teoria  direta ou imediata.   

Steinmetz (2004) discorda dos referidos autores, considerando a impossibilidade da 

aplicação desses direitos às relações privadas seja através da teoria imediata ou direta, seja 

através da teoria indireta ou mediata, considerando que as normas veiculadas pelo artigo 6.o 

da CR de 88 não possuem os particulares como destinatários, ou seja, os particulares não 

estão obrigados diante do direito fundamental à educação ou à saúde, a criar escolas, 

instituições de ensino, hospitais, nem pagar tratamentos hospitalares  para outros particulares.  

 
Não é dever jurídico-constitucional dos particulares, por força dos direitos 
fundamentais a prestações, propor, planejar e executar políticas sociais e 
econômicas – embora delas até possam participar como colaboradores ou em 
parcerias.  (STEINMETZ, 2004, p.279).  

 

Exigindo ainda, opções e ações positivas e, sendo extremamente onerosos, a 

imposição desses direitos aos particulares colide com o princípio da livre iniciativa (CF, 

artigo 1.o, IV e artigo 170, caput da CR 88), consequentemente com a economia de mercado, 

                                                
166 Cf. SARMENTO (2006, p.287). Em sentido contrário, Canotilho (2004) pugna pela aplicação da teoria 
indireta ou mediata em relação aos direitos sociais prestacionais. 
167 Cf. SARMENTO (2006, p.287-322). 
168 Cf. SARLET, “Direitos fundamentais sociais, “mínimo existencial” e direito privado: breves notas sobre 
alguns aspectos da possível eficácia dos direitos sociais nas relações entre particulares”. In: Direitos 
Fundamentais: Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Daniel Sarmento e Flávio Galdino 
(orgs.). Rio de Janeiro: editora Renovar. (SARLET, 2007). 



com os direitos fundamentais de liberdade e de propriedade (artigo 5.o, caput e inciso XXII da 

CR 88) e com o princípio da autonomia privada. 169 

O autor argumenta ainda que, mesmo havendo uma interpretação sistemática da 

Constituição Federal de 1988 que fundamente a aplicação direta dos direitos sociais não 

trabalhistas às relações de natureza privada, vinculando ao menos determinadas categorias de 

entes particulares, como a família, ainda assim, haveria objeções incompatíveis com tal 

vinculação.  

O autor exemplifica: considerando que se uma interpretação sistemática do artigo 6.o 

em conexão com os artigos 227 e 229 da Constituição Federal de 1988 levasse a conclusão de 

que a família, sobretudo os pais, estariam obrigados a proporcionar para os filhos educação, 

saúde e lazer, a miserabilidade, a situação de pobreza de milhares de pessoas, dependendo 

sempre para garantia dos direitos sociais prestacionais de disponibilidade de recursos 

materiais, impediria que se vinculasse esses entes particulares aos direitos constitucionais 

sociais expressamente protegidos, pois sequer essas pessoas poderiam garantir o mínimo vital 

a seus filhos.  

Vale transcrever: 

 
Contudo, vê-se que é possível e legítimo um particular argüir que está faticamente 
impossibilitado de garantir um mínimo de educação, saúde e lazer parar seus filhos 
menores. Portanto, esse contra-argumento, em princípio, é uma séria objeção 
empírica à vinculação dos particulares aos direitos fundamentais do art. 6, mesmo 
em relações específicas como as de família. A exigibilidade dos direitos 
fundamentais sociais do art. 6 de particulares criaria, na República Federativa do 
Brasil, situações absurdas. (STEINMETZ, 2004, p.283).  

 

Sarmento (2006) é o autor que melhor problematiza o tema, construindo 

parametrizações objetivas para o operador do direito na solução da controvérsia. 

O autor carioca parte dos conceitos exposados no primeiro capítulo sobre as 

dimensões defensiva e prestacional dos direitos individuais e sociais.  

Ora, conforme visto no primeiro capítulo, tanto os direitos individuais quanto os 

sociais podem envolver uma dimensão comissiva ou defensiva, a exemplo do direito social à 

saúde que comporta a obrigação de não adoção de qualquer comportamento que possa lesar 

ou ameaçar a saúde do titular (dimensão defensiva) e, ao mesmo tempo, os deveres 

comissivos atribuídos ao Estado de, por exemplo, fornecer medicamentos gratuitos para os 

necessitados (dimensão prestacional).  

                                                
169 STEINMETZ (2004, p.279). 



No tocante à dimensão defensiva dos direitos sociais, não existem controvérsias acerca 

da aplicação direta dos direitos fundamentais às relações privadas, valendo as mesmas 

considerações acerca da eficácia horizontal dos direitos de defesa explicitadas pelo autor e 

colocadas no tópico 4.3.  

Alguns julgados exemplificam tais considerações (Resp. n.o 352.940 SP, apreciado em 

abril de 2005, Apelação Cível n.o 212, Agravo de Instrumento n.o 70003299401 de 2001). 

O problema em se reconhecer uma eficácia direta e imediata aos direitos sociais está 

na sua dimensão prestacional.  

Os cidadãos, mediante o pagamento de tributos, observado o princípio da capacidade 

contributiva, contribuem para garantia estatal do bem estar dos excluídos. 

O modelo estatal de bem estar social importou na assunção pelo Estado da garantia das 

condições mínimas de existência a fim de garantir a liberdade tão almejada durante o modelo 

estatal liberal. O modelo social concretizou a acepção de que a garantia de condições básicas 

de vida para todos os cidadãos não é questão de caridade, mas de direito, sendo o Estado, 

através da contribuição de todas as pessoas, o responsável direto pelo encargo. 

Pagando tributos, não haveria mais responsabilidade dos particulares que exonerar-se-

iam de sua responsabilidade social e econômica. 

Entretanto, o modelo estatal democrático de direito pressupõe a relação de 

cooriginariedade entre a autonomia pública e privada, em que, qualquer lesão a um direito 

individual importa em aviltamento não só do indivíduo, mas de toda sociedade e vice-versa, 

consubstanciando princípio vetor da Constituição Federativa brasileira, que informa e vincula 

toda sociedade, o princípio da solidariedade.  

De acordo com Sarmento (2006) 

 
(...) a solidariedade implica o reconhecimento de que, embora cada um de nós 
componha uma individualidade, irredutível do todo, estamos também todos juntos, 
de alguma forma irmanados por um destino comum. Ela significa que a sociedade 
não deve ser um lócus da concorrência entre indivíduos isolados, perseguindo 
projetos pessoais antagônicos, mas sim um espaço de diálogo, cooperação e 
colaboração entre pessoas livres e iguais, que se reconheçam como tais. É em razão 
da solidariedade que faz sentido a máxima de que “a injustiça em qualquer lugar é 
uma ameaça para a justiça em todos os lugares”, proclamada por Martin Luther 
King, na belíssima carta que escreveu na prisão de Birmingham”. (SARMENTO, 
2006, p. 296).  

 



O princípio da solidariedade ou fraternidade, insculpido no artigo 3.o da CR de 1988 e 

em inúmeros outros dispositivos constitucionais, 170 torna-se, nesse diapasão, importante 

instrumento de fundamentação da horizontalização dos direitos sociais na modernidade, 

representando a assunção por todos os indivíduos das responsabilidades sociais em relação à 

comunidade, principalmente, em relação aos mais necessitados, sendo papel do direito exigir 

juridicamente o cumprimento de tais obrigações seja através do Poder Legislativo, que, como 

instância legitimada democraticamente, tem o dever de editar normas impondo aos agentes 

privados certos deveres sociais, procedendo a análise e “ponderação” entre direitos 

fundamentais sociais e o princípio da autonomia privada, 171 seja através do Poder Judiciário, 

em que o problema torna-se complexo, mas não menos importante, não devendo tal 

possibilidade ser descartada nem tampouco desconsiderada pelos estudiosos do direito.   

Ademais, a crise do welfare state, impõe a obrigação de se encontrarem novos 

parâmetros e soluções a fim de solucionar o problema, então candente das desigualdades 

sociais no Brasil. 

Pensar na aplicação direta da dimensão prestacional de um direito fundamental social 

não trabalhista, independente de mediação legislativa, ou seja, extrair um direito subjetivo 

positivo a determinada prestação positiva devida por um particular independente de leis 

ordinárias, cláusulas gerais ou conceitos indeterminados constitui o ponto nevrálgico nessa 

seara hermenêutica, já que, a rigor, o responsável direto e primário, destinatário imediato de 

prestações positivas sociais é o Estado.  

Tais obrigações, conforme já explicitado em capítulos anteriores e conforme 

apontando alhures, sofrem na atualidade, críticas concernentes à sua inefetividade, decorrente, 

principalmente, da escassez de recursos financeiros, submetendo-se na seara judicial, à 

cláusula da reserva do possível, refletindo a dimensão simbólica da Constituição federal de 

1988. 

E então? Se o próprio Estado, responsável direto pela implementação de políticas 

públicas através da edição de leis orçamentárias não está conseguindo cumprir sua função, 

poderia o Poder Judiciário compelir o particular no caso concreto, em dia com seus tributos, a 

prestar tal obrigação, efetivando o direito fundamental prestacional envolvido, diante da crise 

do estado social e do princípio da solidariedade? Em caso positivo, de que forma? 
                                                
170 Podem ser invocados os artigos 194, 205, o já citado artigo 227, 230, dentre outros  da CR de 1988, acenando 
para a co-responsabilidade dos indivíduos em relação à garantia dos direitos sociais não trabalhistas.  
171 Inúmeras produções legislativas podem ser citadas, entre elas as denominadas ações afirmativas, as leis que 
obrigam bancos privados a desenvolverem programas de financiamento habitacional ou que obrigam as 
empresas de transporte a garantir a gratuidade do serviço para idosos e deficientes, etc.  
 



É de bom alvitre esclarecer, primeiramente, que os direitos fundamentais sociais 

prestacionais subdividem-se, segundo a melhor doutrina, 172 em direitos originários a 

prestações sociais, que se referem aqueles direitos diretamente exigíveis da Constituição, 

independente de qualquer mediação legislativa, e direitos derivados a prestações sociais, ou 

seja, aqueles direitos que derivam de certas posições jurídicas já definidas pelo legislador 

infraconstitucional, ou melhor, dependem de mediação legislativa para geração de direitos 

subjetivos. 

Os direitos derivados a prestações sociais geram autênticos direitos públicos 

subjetivos, quando concretizados pelo legislador infraconstitucional da mesma forma que os 

direitos de defesa, não existindo maiores controvérsias dignas de nota. “(...) a previsão, pelo 

legislador, de prestações estatais devidas aos administrados gera, obviamente, direitos 

subjetivos, que podem ser objeto de tutela jurisdicional, inclusive para as pessoas 

indevidamente preteridas.” (SARMENTO, 2006, p.303). 

O problema surge quando estamos tratando dos direitos sociais a prestações derivados, 

que necessitam de intermediação legislativa, mas ainda não foram concretizados, sendo 

considerados verdadeiras normas de cunho programático. Como aplicar a teoria direta ou 

imediata neste caso, a tal gama de direitos? 

Os direitos sociais a prestações derivados na concepção de Sarmento (2006) e 

originários na concepção de Sarlet (2005), que, dependem para sua vinculação positiva ou 

para se tornarem autênticos direitos públicos subjetivos, de mediação legislativa, geram, 

conforme já se discorreu no item 2.3.1.3, inúmeras controvérsias que transcendem os limites 

do presente estudo.  

O fato é que, diante da denominada reserva do possível fática e econômica, não 

caberia ao Poder Judiciário concretizar tais direitos sem que o legislador, instância 

democraticamente competente para decidir sobre a aplicação e destinação dos recursos 

públicos, inclusive com relação às prioridades das políticas públicas no país, com reflexos 

diretos nas questões orçamentárias, atuasse de forma positiva, elaborando a legislação 

                                                
172 Cf. Sarmento (2006), “Os direitos sociais originários são aqueles que permitem ao seu titular, com base 
apenas na Constituição, que exija alguma prestação material do Poder Público. Eles não carecem de mediação do 
legislador, já que a prestação positiva que lhes é correlata pode ser extraída diretamente da Constituição. O 
exemplo mais claro e incontroverso de direito desta espécie na ordem jurídica brasileira é o de acesso ao ensino 
fundamental gratuito (art. 208, inciso I e parágrafo 1 da CF). Já os direitos sociais derivados, conquanto muitas 
vezes positivados em sede constitucional, dependem de concretização legislativa para geração de direitos 
subjetivos positivos.” (SARMENTO, 2006, p.302-303).  Já na acepção de Sarlet (2005), direitos originários 
seriam aqueles que a partir da Constituição Federal, e independente de qualquer mediação legislativa, reconhece 
um direito subjetivo a prestação, e os direitos derivados seriam aquelas posições jurídico-prestacionais já 
concretizadas pelo legislador. Cf. SARLET (2005, p.301).   



pertinente, pois tal fato acarretaria afronta ao princípio da separação dos poderes e, por via de 

consequência, ao postulado do Estado de direito. 

Conforme já se exposou, algumas correntes se formaram sobre o tema, consistindo em 

síntese nas seguintes: a) que negam eficácia a tais direitos, pois dependentes sempre de 

mediação legislativa; b) as que afirmam sua total aplicabilidade da mesma forma que os 

direitos fundamentais de defesa, por força do artigo 5.o, parágrafo 1.o, combinado com o 

artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sendo o Poder Judiciário autorizado a 

suprir a lacuna da ausência de mediação legislativa; c) as posições intermediárias, que 

reconhecem eficácia imediata ao denominado mínimo existencial; d) as que sustentam a 

possibilidade de tutela judicial de um direito social prestacional, independente de mediação 

legislativa, desde que haja ponderação entre o direito social em jogo, os princípios da 

separação dos poderes e do Estado democrático de direito. 

Os conceitos de mínimo existencial, reserva do possível, alguns apontamentos sobre o 

constitucionalismo da efetividade já foram, devidamente, abordados no capítulo 2. 

 Resta saber como fica a aplicação de tais direitos nas relações entre entes de natureza 

privada, independente de mediação legislativa. 

Essa questão deve ser analisada com cautela pelo Poder Judiciário a fim de não 

comprometer a dinâmica mercadológica ditada primacialmente pelo princípio da autonomia 

privada e que certamente, caso não sejam colocados parâmetros bem delineados para o 

operador do direito poderá virar-se contra o objetivo da discussão, a busca pela verdadeira 

justiça substantiva no país. 173 

Nesse diapasão, Sarmento elenca uma série de topóis limitativos para vinculação 

direta dos particulares aos direitos fundamentais sociais prestacionais que valem ser 

destacados: i) a existência de uma conexão entre a relação jurídica mantida pelas partes 

envolvidas; ii) a análise do grau de eficácia do direto social em questão no âmbito típico das 

relações entre cidadãos e Estado 174; iii) a relevância da prestação social no que concerne a 

proteção da dignidade da pessoa humana; iiii) o impacto econômico para o agente privado.   

                                                
173 Neste sentido, Sarmento (2006) exemplifica: “(...) se a jurisprudência decidisse, de forma aparentemente 
“progressista” que as empresas privadas têm a obrigação constitucional de custear o ensino de seus empregados 
até a universidade, provavelmente o resultado seria um brutal aumento do índice de desemprego! Juridicamente, 
o mercado não é tudo, mas o direito, inclusive o Constitucional, está longe de ser onipotente, e – talvez 
infelizmente – nunca conseguirá revogar as leis mercadológicas. (SARMENTO, 2006, p.301).  
174 Já se discorreu sobre as diversas correntes doutrinárias existentes sobre a efetividade dos direitos sociais, 
consignado-se que a garantia de condições mínimas de existência constitui pressuposto da própria democracia, 
não se podendo invocar o argumento democrático para tolher o poder judiciário da aplicação direta dos direitos 
fundamentais diante do caso concreto, ferindo a supremacia constitucional que encontrar-se-ia a mercê do 
legislador infraconstitucional. Dessa maneira, o trabalho pugna pela garantia de um mínimo existencial garantido 



A natureza da ligação existente entre as partes envolvidas nas relações privadas em 

questão, por questões de razoabilidade, impede que qualquer pessoa, sem um liame mínimo 

de relação com o ente particular envolvido, exija judicialmente um direito social prestacional. 

Ex.: não se pode pensar num mendigo exigindo de um milionário o direito fundamental social 

à saúde ou à educação, sem que entre eles haja um vínculo pré-estabelecido. 

O grau de eficácia do direito social em jogo, relativo às relações entre cidadão e 

Estado, faz com que Sarmento (2006) reconheça que se os direitos sociais prestacionais 

dependentes de mediação legislativa não puderem ser exigidos do próprio Estado, não 

poderão ser exigidos do ente particular, ou seja, não gera direito subjetivo exigível do 

particular um direito social dessa natureza.  

Isto não quer dizer, entretanto, que os particulares não estejam vinculados a esses 

direitos.  

Conforme já explicitado, o artigo 5.o, parágrafo 1.o da Constituição Federal de 1988 

garante um grau de eficácia mínima a todos os direitos fundamentais, vinculando pelo menos 

negativamente os particulares que não poderão, no estabelecimento de atos negociais, afrontar 

tais normas constitucionais, desconsiderando direitos fundamentais básicos como educação, 

saúde e lazer. 

Um exemplo dessa vinculação dos particulares aos direitos sociais derivados a 

prestações, ligado ao direito social a moradia, e que influencia a interpretação e a aplicação 

das normas infraconstitucionais nas relações estabelecidas entre os particulares, ocorre em 

relação à Lei 8.009 de 1990. 

A jurisprudência vem estendendo o benefício da impenhorabilidade dos bens de 

família de pessoas solteiras, objetivando proteger o direito social à moradia, 

compatibilizando-se com o que se acabou de dizer. 175 

                                                                                                                                                   
pelo Poder Judiciário na efetivação dos direitos sociais, sem desconsiderar a escassez de recursos, tendo em vista 
o princípio da separação de poderes e da democracia.   
175 “RESP. CIVIL – IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE. A Lei 8.009 de 90, artigo 1.o precisa ser interpretada 
consoante o sentido social do texto. Estabelece limitação à regra draconiana de o patrimônio do devedor 
responder por suas obrigações patrimoniais. O incentivo à casa própria busca proteger as pessoas, garantindo-
lhes o lugar para morar. Família, no contexto, significa instituição social de pessoas que se agrupam, 
normalmente por laços de casamento, união estável ou descendência. Não se olvidem, ainda, os ascendentes. 
Seja o parentesco civil, ou natural. Compreende ainda a família substitutiva. Nessa linha, conservada a teleologia 
da norma, o solteiro deve receber o mesmo tratamento. Também o celibatário é digno dessa proteção. E mais. 
Também o viúvo, ainda que seus descendentes hajam constituído outras famílias, e, como normalmente 
acontece, passem a residir em outras casas. Data vênia, a Lei 8.009 de 1990 não está dirigida a número de 
pessoas. Ao contrário, – à pessoa. Solteira, casada, viúva, desquitada, divorciada, pouco importa. O sentido 
social da norma busca garantir um teto para cada pessoa. Só essa finalidade, data vênia, põe sobre a mesa a exata 
extensão da lei. Caso contrário, sacrificar-se-á a interpretação teleológica para prevalecer a insuficiente literal.” 
(www.stj.gov.br). 



A relevância da prestação social no tocante à proteção da dignidade da pessoa humana 

é fator essencial relevantíssimo na aferição do reconhecimento da eficácia horizontal direta 

dos direitos fundamentais sociais. 

Por fim, o impacto econômico para o agente privado consigna que a dimensão do fator 

econômico é um dado relevante na ponderação, não podendo importar em restrições 

desproporcionais à esfera subjetiva do cidadão.  

Estaríamos diante da reserva do possível fática, em analogia com os direitos sociais 

exigíveis do Estado. 176  

O presente capítulo não tem a pretensão de esgotar o assunto que traz controvérsias e 

discussões e ainda não obteve estudos aprofundados na doutrina pátria e estrangeira. 

Vale destacar ainda que, existem estudos sobre a vinculação dos particulares aos 

direitos políticos e transindividuais ou de terceira dimensão que estão além da proposta 

desenvolvida e que, sem dúvida, demandariam mais um capítulo de estudo. 177  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
176 Por certo, nessas relações não haveria prevalência da denominada reserva do possível jurídica. 
177 Os temas são tratados por Sarmento (2006) na obra “Direitos Fundamentais e relações privadas” e Steinmetz 
(2004) na obra “A vinculação dos particulares a direitos fundamentais”. 



6 Conclusão 

 

 

Os direitos fundamentais, a partir da formação dos Estados modernos, sofreram em 

seu conteúdo inúmeras transformações e releituras, evoluindo diante da própria evolução 

histórica dos modelos estatais liberal, social até alcançar o modelo de estado democrático de 

direito, com a promulgação da Constituição Federal de 1988.  

De direitos concebidos, como direitos de defesa face ao Estado, como resposta aos 

desmandos do Estado Absolutista, evoluíram como direitos a verdadeiras prestações positivas 

do Estado a fim de igualar os desiguais,  promovendo a verdadeira justiça social.  

A Constituição Federal, promulgada em 1988, inaugura a era do Estado democrático 

de direito, contendo em seu bojo uma série de direitos fundamentais denominados sociais, 

além de instrumentos para sua verdadeira concretização. 

Entretanto, na atualidade, a Constituição Federal de 1988, não foi capaz de suplantar 

os desalentos e anseios de uma sociedade miserável, desigual, onde a fome e a miséria 

impedem que as condições mínimas de existência sejam alcançadas para que se construa 

verdadeiramente uma democracia justa e igualitária.  

A crise do Estado social promovida, principalmente, pela falta de efetividade dos 

direitos sociais, dependentes de recursos escassos e da vontade de políticos 

descomprometidos, competentes, juridicamente, para disporem sobre a aplicação e destinação 

de recursos públicos, retrata a perda da força normativa constitucional, desencadeando o 

fenômeno da constitucionalização simbólica, estabelecendo um fosso entre o ser e o dever ser, 

entre realidade e normatividade. 

Paralelamente a tal quadro, a sociedade democrática caracteriza-se pela pluralidade, 

em que concepções individuais de vida digna convivem com concepções coletivas, formando-

se na filosofia política contemporânea três correntes fundamentais que procuram entender os 

fundamentos do direito: os liberais, os comunitaristas e os críticos-deliberativos.  

Sem dúvida, a corrente crítica-deliberativa proposta por Habermas é mais consetânea 

com o Estado democrático de direito ao coadunar a autonomia privada – direitos humanos 

com a autonomia pública – soberania popular, numa relação de cooriginariedade recíproca, 

dando supedâneo à teoria da horizontalização dos direitos fundamentais, já que os indivíduos 

tornam-se autores e destinatários de suas próprias normas jurídicas.  

 Assim é que, a partir da década de 1980, a busca pela efetividade do direito e as 

concepções de sua legitimidade ganham força no país, tornando o Poder Judiciário coringa no 



papel de concretizar os direitos fundamentais numa ordem jurídica em crise, recebendo a 

dogmática e hermenêutica constitucional contemporânea novos desafios para compreensão 

dos direitos fundamentais, que a partir da ascensão da era pós-positivista, assumem  

importante força hermenêutica vinculante, trazendo à discussão hodierna, o problema de sua 

efetividade jurídica.  

Nesse contexto, o tema da horizontalização dos direitos fundamentais, surgido na 

Alemanha na década de 1950, ganha especial relevo na atualidade, desmistificando a 

concepção de vinculação de tão importantes trunfos para a sociedade somente nas relações 

verticais estabelecidas entre indivíduos-Estado. 

A Constituição Federal, progressista por natureza, contém parâmetros normativos que 

por si seriam capazes de desenvolver subsídios concretos a fim de amparar tão importante 

teoria.  

O artigo 5.o, parágrafo 1.o da Constituição de 1988, promove uma releitura dos direitos 

fundamentais, hierarquizando-os numa ordem que se pretenda justa e democrática, 

conferindo-lhes força normativa, vinculando ainda que negativamente, os Poderes Públicos e 

também os entes particulares.  

O princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da solidariedade, valores 

fundamentais a serem perseguidos numa ordem social que se pretenda justa e fomentadora da 

justiça distributiva, são importantes argumentos interpretativos que subsidiam o tema da 

aplicação direta ou imediata dos direitos fundamentais às relações privadas.  

A horizontalização constitui uma nova perspectiva de interpretação, a partir da ideia 

de que não só o poder estatal pode ameaçar os entes de natureza privada, mas outros centros 

de poder, reconhecendo-se que os direitos fundamentais não possuem uma dimensão 

puramente subjetiva de defesa, mas também objetiva, irradiando-se por todo ordenamento 

jurídico, inclusive para as relações de natureza privada. 

Várias teorias sobre o tema, surgidas no cenário alemão na década de 1950, são 

suscitadas, coadunando direitos fundamentais e autonomia privada.  

A state action doctrine, a teoria da convergência estatista, a teoria da aplicação 

mediata ou indireta, prevalente no cenário germânico na atualidade, a teoria dos deveres de 

proteção, o modelo em três níveis de Robert Alexy e a teoria da aplicação direta ou imediata, 

em que os direitos fundamentais devem ser aplicados diretamente sobre as relações privadas 

pelo Poder Judiciário, independente de mediação legislativa, teoria mais consetânea com o 

modelo estatal democrático brasileiro, coadunando-se com a relação de cooriginariedade 

proposta pela corrente crítica-deliberativa habermasiana. 



Além disso, a supremacia e a força normativa da Constituição Federal na ordem 

jurídica brasileira determinam que no Brasil, país herdeiro de um constitucionalismo social e 

democrático, não há lugar para admissão de outra teoria que não seja a teoria da aplicação 

direta dos direitos fundamentais às relações privadas. 

Tal tese reaviva-se mais ainda diante da evolução acompanhada historicamente pelo 

Código Civil de 1916, originariamente fechado, possuindo no indivíduo, abstratamente 

considerado, seu centro uniformizador, e as inúmeras legislações que lhe seguiram, os 

microssistemas jurídicos, a fim de acompanhar as transformações sociais de uma sociedade 

cada vez mais complexa e plural.  

O Código Civil de 2002, nossa mais nova legislação geral, encampou as diretrizes da 

Constituição Federal de 1988, incorporando como valor jusfundamental, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, possuindo ao longo de seu texto, elencado de forma estratégica, 

inúmeras cláusulas gerais e conceitos indeterminados demonstrando seu caráter aberto, 

receptivo a interpretações e leituras, conformando as transformações sociais da sociedade.  

O paradigma da socialidade, concretude ou operabilidade e eticidade constituem sua 

nova diretriz paradigmática, encerrando e consubstanciando o tema da horizontalização dos 

direitos fundamentais na perspectiva civil-constitucional.  

A importância do tema na atualidade, diante da miséria, da fome, das desigualdades e 

do cenário de opressão aos direitos fundamentais numa sociedade que confronta direito e 

realidade, faz com que o tema ganhe contornos específicos, quando abordado sob o enfoque 

dos direitos fundamentais sociais de natureza prestacional.  

A aplicação da teoria direta ou imediata dos direitos fundamentais sociais de natureza 

prestacional enseja ainda controvérsias, não desveladas pela doutrina pátria e mesmo 

estrangeira.  

 Daniel Sarmento e Ingo Wolfgang Sarlet despontam como os doutrinadores pátrios a 

admitirem a teoria da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais sociais nas relações 

privadas, enfatizando que a teoria não pode ser aplicada da mesma forma como é para os 

direitos de defesa que não dependem, em regra, de intermediação legislativa para serem 

efetivados. 

O caráter pluridimensional dos direitos fundamentais ganha relevância nesse 

momento, além da distinção feita pela doutrina em direitos sociais prestacionais originários e 

derivados. 



Ora, os direitos sociais prestacionais em sua dimensão defensiva, como as liberdades 

sociais, da mesma forma que os direitos de defesa, podem ser aplicados nas relações 

privatísticas, sem maiores controvérsias.  

Em contrapartida, os direitos sociais prestacionais na sua dimensão positiva, podem 

classificar-se em direitos diretamente exigíveis da Constituição (originários) e direitos 

dependentes de mediação legislativa (derivados).  

A aplicação da teoria direta ou imediata a tais direitos demanda uma análise apurada 

dentro do caso concreto, uma vez que deve haver um mínimo de ligação entre os entes 

privados envolvidos, sendo certo que se nem mesmo o Estado, no caso dos direitos 

prestacionais derivados, ainda dependentes de mediação legislativa, é obrigado a prestar o 

direito fundamental social, não se pode admitir que o particular obrigue-se, vinculando-o 

apenas de forma negativa. 

 Por fim, insta destacar que possuindo uma Constituição Federal tão evoluída, de um 

Código Civil aberto a interpretações, a conscientização de que não basta mudar a lei, mas as 

relações sociais, é o primeiro passo para o início da transformação, além da efetiva 

participação dos cidadãos na empreitada diretiva proposta pela ordem constitucional de 

promover a verdadeira justiça distributiva concretizando e efetivando a dignidade do ser 

humano, não mais como ser abstrato, mas como  indivíduo concreto, fundamento e fim da 

sociedade e do Estado.   

A horizontalização torna-se corolário da concepção de Estado democrático de direito e 

dos princípios constitucionais que lhe são correlatos.  

Os parâmetros traçados pela doutrina pátria para o processo hermenêutico de aplicação 

dos direitos fundamentais resumem-se nos princípios, normas e teorias elencados ao longo do 

trabalho, devendo os aplicadores do direito desenvolver parâmetros racionais pautados numa 

visão holística, envolvendo o paradigma ao qual estamos imbuídos na atualidade, à luz da 

Constituição de 1988 e da realidade social. 

A escolha da teoria da aplicabilidade imediata ou direta ou mediata ou indireta, nesse 

contexto, não importa.  

 O que importa, na verdade, é traçar parâmetros racionais de acordo com o paradigma 

do Estado democrático de direito na busca da resposta correta, 178 sendo importante manter 

um diálogo entre os Poderes Públicos e a comunidade, como na proposta de Virgílio Afonso 

                                                
178 Segundo Cruz (2007), “resposta correta é um conceito que deve ser compreendido como um direito 
fundamental que todo cidadão possui de receber a melhor interpretação possível no curso do andamento 
processual.” (CRUZ, 2007, p.241).  



da Silva, 179 quando se refere aos direitos fundamentais sociais prestacionais e ao papel 

ativista ou passivista do Poder Judiciário, sem se distanciar da realidade das partes envolvidas, 

para que a aplicação sustente efetividade nas relações privadas, aproximando-se 

normatividade e realidade. Neste instante, as críticas ao caráter subjetivista ao método da 

ponderação sem uma argumentação pautada em standarts racionais ganham força, além dos 

parâmetros traçados pelos doutrinadores pátrios, principalmente por Sarmento (2006) na 

aplicação dos direitos fundamentais de defesa ou sociais nas relações estabelecidas entre os 

particulares.  

Por fim, urge destacar que um dos escopos do estudo foi justamente estabelecer 

sistematicamente um paradigma definindo a relação de cooriginariedade entre autonomia 

pública e privada, traçando posições doutrinárias sobre princípios como a solidariedade, a 

dignidade humana, o artigo 5.o, parágrafo 1.o da Constituição Federal de 1988, além da 

concepção sobre a atual crise dos direitos sociais no Brasil e a encampação das 

argumentações favoráveis ou contrárias à denominada teoria da aplicabilidade direta e 

imediata, como importantes diretrizes argumentativas para os operadores do direito ao se 

depararem com o tema da horizontalização dos direitos fundamentais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
179 Cf. Virgílio Afonso da Silva (2009), “Com ênfase, reiterada a todo instante, nas exigências argumentativas 
que as restrições e a proteção aos direitos fundamentais impõem, a postura mais adequada parece ser aquela que 
se disponha a um desenvolvimento e a uma proteção dos direitos fundamentais baseados nem na omissão nem na 
ação isolada e irracional, mas a partir de um diálogo constitucional fundado nessas premissas de comunicação 
intersubjetiva entre os Poderes estatais e a comunidade.” (SILVA, 2009, p.256).  
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