
A EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 

DE EMPREGO 

THE HORIZONTAL EFFECTIVENESS OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE 

EMPLOYMENT RELATIONS 

 

SOUSA, Ricardo José Leite de.
1
 

TRESSE, Vitor Schettino.
2
 

SOUZA, Murilo Oliveira.
3 

 

RESUMO 

 

Os direitos fundamentais, entre eles o direito ao trabalho, têm relação marcada com a 

dignidade da pessoa humana. São normas que estabelecem obrigações prestacionais, sendo 

que sua aplicação implica ponderação com outros direitos e interesses. O objetivo deste artigo 

é contribuir para o debate da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações de 

trabalho, trazendo uma análise do direito ao trabalho como um direito fundamental, das 

correntes doutrinárias expressivas sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, do 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal Federal acerca do assunto para, por fim, 

defender a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações de emprego. 

Palavras-chaves: direito do trabalho; eficácia horizontal; direitos fundamentais. 

 

ABSTRACT 

 

Fundamental rights, including the right to work, have an relationship with human dignity. 

They are rules establishing obligations, and their application often involves weighting with 

other rights and interests. The purpose of this article is to contribute to the debate of 

horizontal effect of fundamental rights in labour relations, constructing an analysis of the right 

to work as a fundamental right, the doctrinal currents on the horizontal effect of fundamental 
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rights, judgments of the higher Brazilian’s court to defend the adoption of the horizontal effect 

of fundamental rights in employment relations. 

Keywords: labor law; horizontal effect; fundamental rights. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Os direitos fundamentais, entre eles o direito ao trabalho, têm sua relação marcada 

com a dignidade da pessoa humana. São normas que estabelecem obrigações, em regra, 

prestacionais, sendo que sua aplicação comumente implica ponderação com outros direitos e 

interesses. 

 Por essa razão, tais direitos são vistos sob a ótica da reserva do possível, estando sua 

exigibilidade vinculada à disponibilidade de recursos necessários à sua prestação. 

 Nessa linha de ideias, questão relevante é o estudo da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais nas relações de emprego. Neste sentido, o problema a ser enfrentado neste 

trabalho trata-se do fato de tal matéria não receber detida atenção dos doutrinadores pátrios, 

não obstante ser foco de reiterados embates judiciais. 

 O trabalho busca sua conclusão de acordo com a seguinte hipótese: tendo como 

premissa metodológica o estudo analítico do direito ao trabalho como um direito fundamental,  

o problema da presente pesquisa exige um esforço discursivo de reconstrução dos elementos 

legais e constitucionais direcionados ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal 

Federal acerca do assunto para, por fim, defender a adoção da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais nas relações de emprego. 

 Em relação à estratégia metodológica, realizar-se-á uma pesquisa qualitativa, tendo 

em vista que é com base nos objetivos traçados que se propõe o estudo de textos científicos e 

legislativos, realizando-se a pesquisa por meio do método de análise de conteúdo. Dessa 

forma, quanto às técnicas de pesquisa, a opção foi, primordialmente, pela análise documental 

e  bibliográfica, primária e secundária. Assim, a partir dos estudos do referencial teórico, 

busca-se um sistema analítico de conceitos a ser aplicado na interpretação de artigos 

científicos sobre os institutos em análise. Além disso, focar-se-á a aplicação da teoria da 

aplicação imediata dos direitos fundamentais a um caso concreto, o acórdão número 161.243-

6/DF do Supremo Tribunal de Federal. 
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2. DIREITO AO TRABALHO 

 

Ao longo da história, o trabalho distinguiu o homem dos demais habitantes do globo 

terrestre, bem como marcou sua existência como um ser social. 

Visto o trabalho como a objetivação de uma ideação prévia, ou seja, a concretização 

por ações de uma ideia que visa alcançar um resultado final útil, constata-se que ele permitiu 

ao homem separar-se em definitivo dos animais na ocupação do planeta Terra, bem como 

definiu a relação dos homens entre si. 

Com a evolução dos tempos, o trabalho se inseriu de tal forma na vida humana que 

uma situação de passividade, de não trabalho, é e permanece sendo uma exceção, quando é 

alcançada pela via voluntária. 

De fato, a passividade involuntária, decorrente do desemprego sistêmico, é 

amplamente dimensionada como um mal a ser combatido. 

O trabalho é meio de prover as necessidades básicas e supérfluas de cada indivíduo e, 

por essa razão, é instrumento de inserção social, como bem observou Fábio Rodrigues Gomes 

(2008, p. 65): 

Sendo assim, vemos que o trabalho se torna pressuposto à idéia de 

autonomia, seja na sua dimensão pública, seja na sua dimensão privada. Isso 

porque, a partir do momento em que o indivíduo se encarrega de satisfazer 

suas próprias necessidades (básicas e radicais) através de sua atividade 

pessoal, será ele detentor não apenas de auto-respeito, mas também da 

capacidade de inserir-se socialmente como alguém que contribui ativamente 

para o desenvolvimento coletivo, na medida em que participa da divisão de 

tarefas inerentes aos agrupamentos humanos. 

Assim, há uma intrínseca relação entre o direito ao trabalho e a dignidade da pessoa 

humana. 

Não por outra razão, o direito ao trabalho foi erigido ao patamar de direito social pela 

Constituição Federal de 1988, consoante a dicção de seu art. 6º: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição 

(BRASIL, 1988, s.p.). 

A questão é tão relevante na ordem constitucional vigente, que, entre as garantias 

fundamentais, insculpidas no art. 5º da Constituição de 1988, encontra-se o texto do inciso 

XIII, disciplinando o seguinte: 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas 

as qualificações profissionais que a lei estabelecer; (BRASIL, 1988, s.p.). 
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Cabe ressaltar que, desde a Carta Constitucional de 1824, o legislador constituinte já 

demonstrava preocupação com a proteção do acesso ao trabalho: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 

Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 

seguinte:  

[...]  

XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio 

póde ser prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á 

segurança, e saude dos Cidadãos. XXV. Ficam abolidas as Corporações de 

Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres (BRASIL, 1824, s.p.). 

Vista a proteção que o direito ao trabalho merece da ordem constitucional, resta 

estabelecer se os demais direitos fundamentais garantidos pela norma constitucional têm 

eficácia direta e são exigíveis de empregados e empregadores. 

 

3. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: EFICÁCIA VERTICAL E 

EFICÁCIA HORIZONTAL 

 

Para a evolução do presente estudo, faz-se mister a distinção entre eficácia vertical e 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

A eficácia vertical dos direitos fundamentais está alicerçada nos limites impostos à 

atuação do Estado em relação aos cidadãos, naquilo que concerne ao respeito aos direitos 

fundamentais. 

Carlos Henrique Bezerra Leite (2011, p. 34) ensina que: 

Entende-se por eficácia vertical dos direitos fundamentais a limitação 

imposta pelo ordenamento jurídico à atuação dos governantes em relação aos 

governados, na medida em que se reconhece que entre eles há uma relação 

vertical de poder, ou seja, de um lado o Estado (mais forte) e de outro o 

indivíduo (mais fraco). A eficácia vertical, portanto, está vinculada à 

evolução do Estado Absoluto ao Estado Liberal, cabendo a este último o 

dever de respeitar e assegurar os direitos fundamentais de primeira 

dimensão, também chamados de direitos civis e políticos, especialmente os 

direitos à vida, à propriedade, à liberdade e à igualdade formal. Noutro falar, 

a eficácia vertical dos direitos fundamentais tem por efeito impedir 

interferência estatal na vida privada dos cidadãos. Por isso, a doutrina 

tradicional sustenta que os direitos de primeira dimensão são direitos de 

defesa do indivíduo frente ao Estado. 

A eficácia horizontal dos direitos fundamentais, também chamada de eficácia dos 

direitos fundamentais entre terceiros ou de eficácia dos direitos fundamentais nas relações 
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privadas
4
, por seu turno, configura-se na extensão da exigência de respeito aos direitos 

fundamentais nas relações estabelecidas entre particulares. 

Daniel Sarmento e Fábio Rodrigues Gomes (2011, p. 61), em importante artigo sobre 

o tema, advertem para o seguinte: 

A teoria liberal clássica limitava o alcance dos direitos fundamentais à 

regência das relações públicas, que tinham o Estado em um dos seus pólos. 

Tais direitos eram vistos como limites ao exercício do poder estatal, que, 

portanto, não se projetavam no cenário das relações jurídico-privadas. Hoje, 

tal concepção, que caracterizava o modelo de constitucionalismo liberal-

burguês, revela-se anacrônica. Parece indiscutível que se a opressão e a 

violência contra a pessoa provêm não apenas do Estado, mas de uma 

multiplicidade de atores privados, presentes em esferas como o mercado, a 

família, a sociedade civil e a empresa, a incidência dos direitos fundamentais 

na esfera das relações entre particulares se torna um imperativo 

incontornável. Essa necessidade é ainda mais imperiosa em contextos sociais 

caracterizados por grave desigualdade social e assimetria de poder, como 

ocorre no Brasil. 

Estabelecida a premissa para a exigência de respeito aos direitos fundamentais 

também entre os particulares, resta verificar de que maneira tal exigência deve ser 

implementada. 

A simples análise da problemática inserindo o particular no lugar do Estado e o 

submetendo aos mesmos tipos de exigências, levaria a situações extremadas em que, por 

exemplo, o direito de uma pessoa convidar quem bem entendesse para comemorar seu 

aniversário poderia passar a ser questionado à luz do princípio da isonomia.
5
 

Por essa razão, faz-se imperioso o estudo das três principais correntes doutrinárias 

acerca da eficácia horizontal dos direitos fundamentais: a teoria norte-americana da State 

Action, a teoria dos efeitos indiretos ou mediatos e a teoria da aplicabilidade direta ou eficácia 

imediata dos direitos fundamentais. 

 

3.1. TEORIA NORTE-AMERICANA DA STATE ACTION 

 

A State Action Doctrine é um retrato contundente do espírito liberal norte-americano. 

De acordo com essa linha de pensamento, como regra geral, as limitações impostas 

pela necessidade de respeito aos direitos fundamentais não se estendem aos particulares, 

sendo oponíveis apenas ao Estado. 

                                                 
4
 Cf. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais na Relação de Emprego. 

Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, São Paulo, n. 17, 2011. p. 36. 
5
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2011. p 61. 
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A doutrina em tela ainda impera no judiciário estadunidense. Entretanto, sem renegá-

la, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América vem esboçando o que Daniel Sarmento e 

Fábio Rodrigues Gomes chamam de temperamentos para a State Action Doctrine, ao adotar a 

chamada public function theory, segundo a qual, quando os particulares estiverem agindo em 

atividades que possam ser reputadas como tipicamente estatais, estarão jungidos pelas 

limitações impostas pelos direitos fundamentais, assim como está o Estado
6
. 

Riva Sobrado de Freitas e Alexandre Shimizu Clemente (2011, p. 167) explicam 

esses temperamentos da seguinte forma: 

O artifício encontrado pelos pensadores norte-americanos consistia em 

imputar ao Estado a responsabilidade por atos privados ou em equipará-los a 

atos estatais. Dessa forma, não aceitando expressamente a vinculação dos 

particulares, pode-se, chegar a um resultado equiparável às teorias que 

aceitam a produção de efeitos em face da incidência dos Direitos 

Fundamentais. 

Exemplifica a modulação da teoria da State Action Doctrine o caso Marsh vs 

Alabama
7
, em que se discutia se uma empresa privada, que possuía um terreno em que 

existiam ruas, casas e estabelecimentos comerciais, à semelhança de uma pequena cidade, 

poderia ou não proibir que testemunhas de Jeová pregassem dentro de sua propriedade. 

A Suprema Corte Estadunidense decidiu por ser inválido esse tipo de proibição, eis 

que, ao manter uma cidade privada, a empresa se equipararia ao Estado, razão pela qual 

deveria se sujeitar à 1ª Emenda da Constituição Norte-Americana, que garante a liberdade de 

culto. 

Entretanto, não obstante os temperamentos que decisões da Suprema Corte 

imprimiram à State Action Doctrine, como a acima referida, ela se mostra ineficaz para 

responder ao problema em análise, vez que diversas violações a direitos fundamentais partem 

de indivíduos ou pessoas jurídicas que não desempenham qualquer atividade que possa ser 

equiparada a de um ente estatal, razão pela qual, seguindo essa linha de raciocínio, suas ações, 

por mais odiosas que fossem, não encontrariam barreiras no imperativo de respeito aos 

direitos fundamentais. 

 

 

 

 

                                                 
6
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7
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3.2. TEORIA DOS EFEITOS INDIRETOS OU MEDIATOS 

 

Desenvolvida por Günter Dürig, a chamada Mittelbare Drittwirkung estabeleceu-se 

como a concepção dominante no direito germânico. 

Nas palavras de Daniel Sarmento e Fábio Rodrigues Gomes, “trata-se de construção 

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

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

(2011, p. 66). 

A proposta elaborada por Dürig parte da premissa de que seriam necessárias 

“pontes” ligando o direito privado aos valores constitucionais consubstanciados nos direitos 

fundamentais. 

Essas pontes são representadas pelas cláusulas gerais e conceitos jurídicos 

indeterminados, utilizados pelo legislador infraconstitucional como “portas de entrada” para 

os valores constitucionais, centrados no princípio da dignidade da pessoa humana
8
. 

Diversas são as críticas lançadas em face dessa teoria. 

Por um lado, há quem entenda que a impregnação do Direito Privado com valores 

constitucionais aviltaria o princípio da legalidade, aumentando a insegurança nas searas civil, 

comercial e trabalhista.
9
 

De outro vértice, a doutrina de Dürig também é objeto de crítica por parte daqueles 

que entendem que ela não garante uma tutela integral dos direitos fundamentais, eis que é 

dependente do legislador ordinário.
10

 

Por fim, ainda existem os detratores que assinalam para o fato de que a doutrina em 

análise nada mais faz do que remeter para a noção de interpretação conforme a constituição, 

que é mais do que sedimentada.
11

 

Interessa observar que na doutrina nacional, a teoria da eficácia mediata não encontra 

muitos adeptos, haja vista a ampla maioria dos autores se filiar à teoria da eficácia imediata 

dos direitos fundamentais, a seguir analisada. 

 

 

 

                                                 
8
 SARMENTO, Daniel; GOMES, Fábio Rodrigues. Op. Cit. p 67. 

9
 Por todos, A. Kol, cf. SARMENTO, Daniel; GOMES, Fábio Rodrigues. Op. Cit., p 70 

10
 Neste sentido, Pedro Veja Garcia, cf. SARMENTO, Daniel; GOMES, Fábio Rodrigues. Op. Cit., p 70 

11
 Assim se posiciona Juan Maria Biolbao Ubillas, cf. SARMENTO, Daniel; GOMES, Fábio Rodrigues. Op. 

Cit., p 70 
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3.3. TEORIA DA APLICABILIDADE DIRETA OU EFICÁCIA IMEDIATA 

 

Também de origem germânica, a teoria em análise foi desenvolvida por Hans Carl 

Nipperdey, que atuou como juiz no Tribunal Federal do Trabalho
12

, na década de 50 do século 

passado. 

O Estado estritamente liberal é marcado pela dicotomia entre o Direito Público e o 

Direito Privado, isto porque enquanto o primeiro tem por finalidade a ordem e a segurança 

geral, sendo somente possível fazer aquilo que está autorizado pela norma; o segundo rege-se 

pela igualdade e pela liberdade, sendo permitido tudo aquilo que não é proibido pelo 

ordenamento jurídico.  

Nos dias atuais, essa dicotomia já não é absoluta e intransponível, pois cada vez mais 

se defende a interseção do Direito Constitucional nas relações privadas. 

Nesse sentido destaca-se a teoria de Nipperdey, o qual defende em sua tese que os 

direitos fundamentais são permeados por um caráter dúplice, sendo alguns invocáveis apenas 

em face do Estado e outros vinculando também os particulares, sem a dependência de 

qualquer mediação legislativa
13

. 

Desta forma, a teoria da eficácia direta ou imediata propõe que alguns direitos 

fundamentais podem ser aplicados diretamente às relações privadas, ou seja, entre 

particulares, e não somente entre estes e o Estado.  

Nipperdey justifica suas afirmações com o fundamento de que as ameaças aos 

direitos fundamentais na sociedade moderna nem sempre provêm do Estado
14

. Assim, há 

atividades privadas que possuem um caráter público, na qual não podem deixar de haver 

aplicação de direitos e garantias fundamentais, ainda mais diante da ausência de igualdade 

econômica entre os particulares. 

Nesse sentido, Ana Paula de Barcellos (2008, p. 131 e 132) frisa que:  

A garantia dos direitos individuais clássicos tornou-se insuficiente, na 

medida em que o Estado deixou de ser o único opressor. A lógica aleatória e 

impessoal do mercado capitalista livre era capaz de negar aos indivíduos 

bens absolutamente fundamentais, a despeito da liberdade garantida e do 

empenho que se pudesse empregar para obter tais bens. Sem essas condições 

materiais mínimas, e.g., de educação, saúde, alimentação, informação etc., 

os direitos individuais e políticos eram pouco mais que papel e tinta. 

                                                 
12

 RÜCKERT, Joachim. "Nipperdey, Hans Carl" em: Nova biografia Germânica, p. 280 a 282 [versão online]. 

Disponível em: http://www.deutsche-biographie.de/ppn118735519.html, consultado no dia 25.02.2015. 
13

 Cf. SARMENTO, Daniel; GOMES, Fábio Rodrigues. Op. Cit. p 71 
14

 Idem, ibidem 
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Um ordenamento jurídico no qual a ordem econômica é fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa e que tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social
15

, como é o caso do Brasil, não pode conceber o direito 

privado como um sistema independente, desconjuntado das premissas majoritárias do Estado 

Social e da constitucionalização dos direitos sociais. 

Um exemplo que pode ser dado acerca da relação desproporcional entre particulares 

é o das relações de emprego, nas quais, por meio do poder diretivo, o empregador dirige e 

fiscaliza a prestação de serviços dos empregados, além de gozar da possibilidade de aplicar 

punições aos obreiros. 

Por sua vez, o trabalhador, que necessita alienar a sua força de trabalho para receber 

o salário como contraprestação, acaba acatando as ordens e as condições impostas pelo seu 

empregador, mesmo que prejudiciais a ele, tendo em vista que o descumprimento das 

determinações patronais pode lhe causar a rescisão do contrato de trabalho.  

Assim, nota-se que em virtude da desigualdade entre as partes contratantes, a 

autonomia da vontade da parte mais fraca muitas vezes é mero pretexto para legitimar 

imposições ditadas pela outra parte, como citado anteriormente.  

O motivo que enseja a ocorrência do privilégio a uma das partes é justamente em 

virtude da incidência direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações individuais de 

modo a equilibrar as relações jurídicas faticamente assimétricas, prevenindo lesões aos 

direitos da parte hipossuficiente.  

Apreende-se que a adoção da teoria da aplicabilidade direta pelo legislador brasileiro 

está em harmonia com o fundamento da República Federativa do Brasil, que visa promover de 

modo equilibrado os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, como consta no artigo 1º, 

inciso IV, da Constituição Federal
16

. 

Aliás, a Constituição de 1988 ainda dispõe, em seu artigo 3º inciso III, que a 

República Federativa do Brasil tem como fundamento a busca da redução das desigualdades 

sociais e da construção de uma sociedade justa e solidária. Com isso, o constituinte visa, ao 

promover a liberdade, a justiça e a emancipação social dos cidadãos, garantir um Estado 

Social ao Estado brasileiro.  

Além disso, o artigo 5°, parágrafo 1° da Constituição determina que “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. Isto significa que, 

                                                 
15

 Esta previsão está contida no artigo 170 da Constituição da República de 1988. 
16

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa; (BRASIL, 1988, s.p.) 
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o constituinte, abarcando todos esses direitos, decidiu dar eficácia plena e aplicação imediata 

para o seu exercício. 

Por esta razão, Ana Paula de Barcellos (2008, p. 226) conclui:  

[...] 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. 

Logo, a omissão legislativa não pode ser empecilho ao seu exercício, cabendo ao 

cidadão que se sentir lesado utilizar das ações constitucionais para garantir a efetividade de 

tais regras, que se tornam basilares no ordenamento jurídico brasileiro.  

Oportuna é a lição de Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 285), que sobre o tema explica: 

Se, portanto, todas as normas constitucionais sempre são dotadas de um 

mínimo de eficácia, no caso dos direitos fundamentais, à luz do significado 

outorgado ao art. 5°, §1°, de nossa Lei Fundamental, pode afirmar-se que aos 

poderes públicos incumbem a tarefa e o dever de extrair das normas que os 

consagram (os direitos fundamentais) a maior eficácia possível, outorgando-

lhes, neste sentido, efeitos reforçados relativamente às demais normas 

constitucionais, já que não há como desconsiderar a circunstância de que a 

presunção da aplicabilidade imediata e plena eficácia que milita em favor 

dos direitos fundamentais constitui, em verdade, um dos esteios de sua 

fundamentalidade formal no âmbito da Constituição. 

Por outro lado, nas palavras de Riva Sobrado de Freitas e Alexandre Shimizu 

Clemente (2011, p. 172), a teoria de Nipperdey e a de Dürig se diferenciam na seguinte 

medida: 

A grande diferença, portanto, dessa teoria para a Tese dos Efeitos Indiretos é 

a possibilidade dos Direitos Fundamentais produzirem seus feitos sem a 

necessidade de pontes ou portas de entrada oriundas do Direito Privado, 

pois para NIPPERDEY, aqueles se constituem verdadeiros direitos 

subjetivos dos particulares em suas relações. Sendo assim, isso leva à 

imperiosa conclusão que em termos concretos, podem os indivíduos 

recorrerem aos direitos fundamentais para fazê-los valer contra particulares. 

Assim como ocorreu com a tese de eficácia indireta, a teoria de Nipperdey não passou 

incólume às críticas. 

Nos dizeres de Claus-Wilheim Canaris (2006, p. 227): 

Ela [a relação entre os direitos fundamentais e o Direito Privado] radica no 

fato de os direitos fundamentais, enquanto parte da Constituição, terem um 

grau mais elevado na hierarquia das normas do que o Direito Privado, 

podendo, por conseguinte, influenciá-lo. Por outro lado, a Constituição, em 

princípio, não é o lugar correto nem habitual para regulamentar as relações 

entre cidadãos individuais e entre pessoas jurídicas. Nisso consiste, muito 

pelo contrário, a tarefa específica do Direito Privado, que desenvolveu nesse 

empenho uma pronunciada autonomia com relação à Constituição; e isso não 

vale apenas em perspectiva histórica, mas também no tocante ao conteúdo, 

pois o Direito Privado, em regra, disponibiliza soluções muito mais 
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diferenciadas para conflitos entre os seus sujeitos do que a Constituição 

poderia fazer. 

Em contrapartida Ana Paula de Barcellos (2008, p. 133) alerta que:  

Apesar das previsões normativas, o problema ainda não foi resolvido. A 

sociedade contemporânea (de forma mais grave nos países em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos, embora o fenômeno não seja 

desconhecido das grandes potências) convive com um contingente humano 

que, embora dispondo de um arsenal de direitos e garantias assegurados pelo 

Estado, simplesmente não tem como colher esses frutos da civilização. 

Não obstante os argumentos em sentido contrário, a teoria se solidificou em meio aos 

doutrinadores pátrios, a exemplo de Daniel Sarmento e Fábio Rodrigues Gomes (2011, p. 72), 

que defendem Nipperdey da seguinte forma: 

Os adeptos da teoria da eficácia imediata dos direitos fundamentais nas 

relações privadas não negam a existência e especificidades nesta incidência, 

nem a necessidade de ponderar o direito fundamental em jogo com a 

autonomia privada dos particulares envolvidos no caso. Não se trata, 

portanto, de uma doutrina radical, que possa conduzir a resultados 

liberticidas, ao contrário do que sustentam seus opositores, pois ela não 

prega a desconsideração da liberdade individual no tráfico jurídico-privado, 

mas antes impõe que seja devidamente sopesada na análise de cada situação 

concreta. 

Por isso, para possibilitar a utilização da teoria da eficácia imediata dos direitos 

fundamentais individuais nas relações privadas é importante que sejam estabelecidos 

previamente parâmetros que possibilitem ao intérprete aplicá-la da melhor maneira que atenda 

ao caso concreto e com base em fundamentos sólidos que justifiquem a utilização de tal 

concepção. 

A tese de Nipperdey não teve grande adesão na Alemanha, sendo de adoção 

minoritária. Contudo, alcançou grande influência em outros países europeus, como Espanha, 

Portugal e Itália. 

No Brasil, vários doutrinadores a ela se filiam, dentre eles Ingo Wolfgang Sarlet, 

Luís Roberto Barroso, Gustavo Tepedino e Jane Reis Gonçalves Pereira, além, obviamente, 

de Daniel Sarmento, sendo possível dizer que sua adoção é majoritária no campo doutrinário. 

Parece-nos que os autores acima mencionados têm razão em sua filiação à teoria de 

Nipperdey. 

A desigualdade fática e a assimetria de poder tendem a redundar em graves e 

sucessivas restrições aos direitos fundamentais da parte mais fraca, verificando-se 

rotineiramente tais lesões nas relações entre particulares. 

No caso do Brasil, onde a desigualdade social é patente, a possibilidade de aplicação 

dos direitos fundamentais às relações entre particulares pode, em dada medida, diminuir a 

desigualdade entre determinados atores e com isso, conseguir preservar a autonomia da 
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vontade dos indivíduos em diferentes relações, razão pela qual a utilização dessa teoria no 

ordenamento jurídico brasileiro é vista com bons olhos. 

 

4. A EFICÁCIA IMEDIATA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO E O STF 

 

As relações de emprego são campo fértil para a análise concreta da matéria em estudo. 

A desigualdade que é intrínseca à relação de trabalho subordinado, pois, em um polo, 

há o detentor dos meios de produção (empregador) e, de outro lado, aquele que vende sua 

própria força de trabalho (empregado), propicia rotineiramente a observação de casos em que 

particulares violam direitos fundamentais uns dos outros, evidenciando a necessidade de que 

se observe a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, como nos ensina Carlos Henrique 

Bezerra Leite (2011, p. 39): 

Como as relações de trabalho subordinado são marcadas pela desigualdade 

entre os particulares, de um lado o empregador, que detém o poder 

empregatício (econômico, regulamentar, diretivo e disciplinar), e de outro o 

empregado, hipossuficiente e vulnerável, parece-nos inegável a plena 

aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações 

empregatícias. 

 O Supremo Tribunal Federal, na sigla STF, por seu turno, teve oportunidade de se 

deparar com a matéria em questão, de forma a decidir se haveria eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais nas relações de emprego.  

 Nesse sentido, foi o julgamento do Recurso Extraordinário nº 161.243-6/DF, relatado 

pelo Ministro Carlos Mário Velloso, no ano de 1996. 

 Na demanda em que se originou o recurso extraordinário, um empregado brasileiro da 

companhia aérea Air France pretendia o reconhecimento de direitos trabalhistas assegurados 

por regulamento interno da companhia apenas a empregados franceses. Ao seu favor, existia o 

argumento de que era necessário haver tratamento isonômico entre os empregados, 

sustentando que a discriminação com base na nacionalidade não poderia ser admitida. 

 O STF decidiu conforme a tese do empregado, sendo que a ementa do acórdão trazia 

as seguintes razões: 

CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 

TRABALHADOR BRASILEIRO EMPREGADO DE EMPRESA 

ESTRANGEIRA: ESTATUTOS DO PESSOAL DESTA: 

APLICABILIDADE AO TRABALHADOR ESTRANGEIRO E AO 

TRABALHADOR BRASILEIRO. C.F., 1967, art. 153, § 1º; C.F., 1988, art. 

5º, caput. I. - Ao recorrente, por não ser francês, não obstante trabalhar para 

a empresa francesa, no Brasil, não foi aplicado o Estatuto do Pessoal da 

Empresa, que concede vantagens aos empregados, cuja aplicabilidade seria 
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restrita ao empregado de nacionalidade francesa. Ofensa ao princípio da 

igualdade: C.F., 1967, art. 153, § 1º; C.F., 1988, art. 5º, caput). II. - A 

discriminação que se baseia em atributo, qualidade, nota intrínseca ou 

extrínseca do indivíduo, como o sexo, a raça, a nacionalidade, o credo 

religioso, etc., é inconstitucional. Precedente do STF: Ag 110.846(AgRg)-

PR, Célio Borja, RTJ 119/465. III. - Fatores que autorizariam a 

desigualização não ocorrentes no caso. IV. - R.E. conhecido e provido 

(BRASIL, BRASÍLIA/DF, Supremo Tribunal Federal, 1996, s.p.). 

 No caso concreto, a Corte Suprema entendeu que um particular (o empregador) estava 

obrigado a respeitar direito fundamental de outro particular (o empregado) de forma a que não 

houvesse tratamento discriminatório desse empregado em relação a outros, ao fundamento de 

que suas nacionalidades eram distintas. 

 Aprofundando a análise do citado caso, importante ressaltar que a discussão dos 

ministros responsáveis por julgar o recurso extraordinário não disse respeito se a regra 

constitucional da igualdade deveria ser aplicada ou não a uma sociedade empresária 

estrangeira, pelo fato de tratar-se de uma relação privada de emprego, mas sim, sobre a 

aplicação ou não do princípio constitucional da igualdade ao caso. 

 Nesse sentido, o voto do Ministro Carlos Velloso: 

Aqui, deixou-se de aplicar, em relação ao empregado, ora recorrente, o 

estatuto da empregadora, que concede vantagens aos empregados, ao 

argumento puro e simples de que ele não seria aplicável porque o empregado 

não era de nacionalidade francesa, mas brasileira. Não se considerou, 

todavia, que a prestação de serviço realizava-se no Brasil, sujeita a empresa 

às leis brasileiras, convindo registrar que na empresa havia empregados 

franceses e brasileiros, todos empregados da mesma empresa, certo que não 

se reserva aos franceses um certo tipo de trabalho diferente do trabalho 

praticado pelos brasileiros. Noutras palavras, os empregados franceses não 

exerciam tarefas típicas, em relação aos brasileiros. Brasileiros e franceses, 

empregados da empresa francesa sujeita às leis brasileiras, não exerciam, uns 

em relação aos outros, tarefas diferentes, ontologicamente, mais importantes 

ou mais difíceis, especiais, uns em relação a outros. Não há, aliás, nos autos, 

uma só palavra a esse respeito. O fato desigualizador foi, não custa repetir, 

apenas isto: a nacionalidade. (BRASIL, BRASÍLIA/DF, Supremo Tribunal 

Federal, 1996, p. 261). 

 

 E mais: 

No caso, porque não ocorrentes os fatores que justificariam o tratamento 

diferenciado, tem-se que iguais foram tratados desigualmente, o que é 

ofensivo ao princípio isonômico que a Constituição consagra e que é inerte 

ao regime democrático e à república. (BRASIL, BRASÍLIA/DF, Supremo 

Tribunal Federal, 1996, p. 262) 

 

 Já o ministro Néri da Silveira, no mesmo sentido, não aprofunda a questão de 

princípios constitucionais poderem ser aplicados diretamente a sociedade empresárias, mas 

sim, sobre a vedação de violação do princípio da isonomia no contexto brasileiro: 



14 

 

De outra parte, no que concerne aos direitos sociais, nosso sistema veda, no 

inciso XXX do art. 7º da Constituição Federal, qualquer discriminação 

decorrente – além, evidentemente, da nacionalidade – de sexo, idade, cor ou 

estado civil. Dessa maneira, nosso sistema constitucional é contrário a 

tratamento discriminatório entre pessoas que prestam serviços iguais a um 

empregador. No que concerne ao estrangeiro, quando a Constituição quis 

limitar-lhe o acesso a algum direito, expressamente estipulou. Assim, quanto 

a própria Constituição estabelece que determinados cargos só podem ser 

providos por brasileiros natos, enquanto outros, por natos ou naturalizados, 

certo que estrangeiros, naturalizados brasileiros, nacionais brasileiros passam 

a ser. Quando a Constituição quis fazer essas discriminações, ela o fez. Mas, 

o princípio do nosso sistema é o da igualdade de tratamento. (BRASIL, 

BRASÍLIA/DF, Supremo Tribunal Federal, 1996, p. 264-265) 
 

Assim, apesar de não ser o foco de análise da decisão, o Recurso Extraordinário nº 

161.243-6/DF transformou-se em um marco na jurisprudência nacional ao declarar a eficácia 

horizontal imediata dos direitos fundamentais nas relações de trabalho, a partir da análise da 

proibição da violação do princípio constitucional da isonomia. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

As sucessivas violações de direitos fundamentais provindas de particulares não deixam 

margem à dúvida de que a eficácia dos direitos fundamentais não pode ser oponível 

exclusivamente em face do Estado, sob pena de seu esvaziamento. 

Por outro lado, condicionar a observância dos diretos fundamentais nas relações entre 

particulares às hipóteses em que o ofensor estivesse atuando em atividades tipicamente 

estatais (State Action Doctrine) tampouco atenderia ao escopo de se efetivar a proteção desses 

direitos. 

No confronto entre a teoria da eficácia mediata e a da eficácia direta, sai ganhando 

essa última, mormente no Estado brasileiro. 

Nossa Carta Constitucional consagra um modelo de Estado Social, com características 

mais marcantes nesse sentido do que o Estado Alemão, onde o debate acerca do tema ganhou 

contornos mais sofisticados, vindo a exportar suas teorias para os demais países. 

Esse fato, per se, estimula a adoção da teoria da eficácia direta em nosso país. 

Não bastasse isso, é indiscutível que a nossa sociedade é mais injusta e assimétrica do 

que a alemã, o que também justifica a tutela dos direitos humanos no campo privado. 

Portanto, estão fundadas as bases para a adoção da teoria de Nipperdey em nossa 

doutrina e jurisprudência, sendo que o STF já dá mostras de inclinação nesse sentido, ainda 
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que com análises da violação de princípios constitucionais, sem aprofundar se tal violação foi 

realizada por entes privados. 
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