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RESUMO 
O presente trabalho dedica-se a apresentar respostas à indagação sobre a possibilidade de 
ingerência estatal nas relações privadas de maneira a aumentar a observância dos direitos 
fundamentais entre os particulares, amparando-se, para tanto, na Teoria da Eficácia 
Horizontal dos Direitos Fundamentais. A pesquisa qualitativa realizada sob a metodologia 
dedutiva e com lastro de fontes indiretas revelou a possibilidade de uma postura de indução 
por parte do Estado, que pode se efetivar mediante a edição de diplomas normativos que 
impliquem a exigência de respeito destes direitos pelos indivíduos, pela aplicação, em juízo, 
dos consectários da teoria aludida, bem como por medidas concretas valendo-se, por exemplo, 
do instituto dos convênios e de demais modalidades de parceria com o terceiro setor. 
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ABSTRACT   
This summary is dedicated to provide answers to the question about the possibility of State 
interference in private relations in order to increase the respect of fundamental rights between 
individuals, with score in Horizontal Effectiveness of Constitucional Rights Theory. The 
qualitative research conducted under the deductive methodology and inderect sources 
revealed the possibility of an induction State's attitude, which would become effective by 
editing regulatory instruments involving the requirement of respect to constitucional rights by 
individuals, by applying, in court, the consequences of the mentioned theory and by concrete 
measures by covenants and other types of partnership with the third sector.  
 
KEYWORDS: State; Horizontal Effectiveness of Constitutional Rights Theory; private 
relations; covenants. 
 

1INTRODUÇÃO 
    

A pesquisa ora relatada destinou-se ao exame da possibilidade de o Poder Público 

atuar na promoção da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares, 

com lastro no referencial teórico pós-positivista, que afirma a normatividade constitucional e, 
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assim, sustenta a Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. Esta, por sua vez, 

versa sobre a vinculação dos particulares à observância e ao cumprimento dos direitos 

fundamentais nas relações privadas. No Brasil, é cada vez maior o número de adeptos a ela 

em virtude da incidência e aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais preconizada 

constitucionalmente. 

 A pesquisa qualitativa desenvolvida utilizou-se da metodologia dedutiva, com 

base em fontes indiretas. A revisão de literatura envolveu análise de jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, mormente das duas últimas décadas, da legislação e da doutrina do 

Direito Administrativo e Constitucional, mormente no que se refere às parcerias públicas com 

o setor privado e à Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais, respectivamente. 

 Constatou-se a possibilidade de adoção, por parte do Estado, de diversas posturas 

indutivas desta eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O primeiro mecanismo de 

atuação pública neste sentido consiste na edição de diplomas normativos que exijam a 

observância destes direitos pelos particulares, tornando ilícitas as condutas em contrário e 

sujeitando-as a penalidades, que devem ser previstas em lei. Ilustram esta possibilidade a Lei 

nº 7.716 (BRASIL, 1989), que criminaliza o racismo, e a Lei nº 8.213 (BRASIL, 1991), que 

exige a contratação de deficientes por empresas com mais de cem funcionários. As leis 

podem, outrossim, induzir esta postura de respeito aos direitos fundamentais através da 

criação de sanções premiais, assim concebidas as concessões de benefícios aos particulares 

que atuarem positivamente na promoção de direitos fundamentais, como visto na Lei nº 8.313 

(BRASIL, 1991), a Lei de Incentivo à Cultura, que possibilita aos indivíduos que efetuem 

doações a projetos culturais, ou os patrocinem, o desconto destas quantias no imposto de 

renda a ser recolhido, bem como na Lei nº 8.069 (BRASIL, 1990), que prevê que os 

contribuintes podem deduzir do imposto de renda doações feitas aos Fundos da Criança e do 

Adolescente. 

 Pode, ainda, o Poder Público adotar uma postura de fomento ao respeito dos 

direitos fundamentais nas relações privadas através do financiamento e da veiculação de 

campanhas educativas, bem como através de instrumentos concretos de atuação, como os 

convênios, regulados pelo art. 116 da Lei nº 8.666 (BRASIL, 1993). Estes caracterizam-se 

como um instrumento de acordo entre a Administração Pública e o particular (entidades do 

terceiro setor ou também empresas), para a realização de atividades que visem o bem comum, 

assim qualificada a promoção de determinado direito fundamental. Através do convênio, o 

Estado poderá auxiliar a entidade privada no desempenho de suas atividades promocionais 

através da assunção de determinadas obrigações, da cessão de bens ou servidores públicos ou 



até mesmo mediante a outorga de subsídios financeiros à entidade privada, previstos no art. 

14 da Lei nº 4.320 (BRASIL, 1964). 

 Com o estabelecimento do convênio, torna-se mais evidente a vinculação do 

particular à observância e ao cumprimento das garantias fundamentais. Diante da realidade 

social brasileira, marcada por grandes contrastes econômicos, sociais e culturais, pode-se 

afirmar ser de extrema importância a postura estatal de buscar no âmbito privado auxílio para 

sanar a violação dos direitos fundamentais. A vinculação dos particulares à garantia dos 

direitos humanos é embasada constitucionalmente, tendo em vista que as normas de Direito 

Privado são fruto de uma interpretação do texto constitucional às relações privadas.  

Os resultados obtidos com a pesquisa qualitativa e revisão de literatura com base 

na jurisprudência, legislação e análise de doutrina confirmaram a hipótese levantada 

inicialmente, confirmando a tese de que, no Brasil, é crescente a aceitação e aplicação da 

Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais na sua modalidade imediata e direta. 

Tal crescimento representa a base teórica na qual o Estado se firma para promover a eficácia 

dos direitos fundamentais nas relações privadas através da criação de diplomas normativos, do 

estabelecimento de parcerias com o terceiro setor e mediante edição de atos jurisdicionais que 

resvalem à aplicação da teoria em cotejo nos processos judiciais. 

 

2 A EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

O Estado Liberal albergou a concepção do homem individualizado no espaço 

social e político, enquanto o Estado e a sociedade eram entendidos como instituições de poder 

separadas e hierarquicamente superiores aos indivíduos, exercendo influência sobre eles. 

Logo, era necessário o estabelecimento de limites que delimitassem as esferas privada e 

pública, de modo que os indivíduos não pudessem sofrer abusos do poder político. Portanto, 

foram instituídos os direitos fundamentais como um instrumento de regulação específica para 

as relações estabelecidas entre particulares e Estado com o objetivo de assegurar a liberdade 

individual (ANDRADE, 2010, p.242). 

A ‘Teoria da Eficácia Vertical dos Direitos Fundamentais’ (apud Andrade, 2010) 

diz respeito, portanto, à aplicabilidade desses direitos como limites à atuação dos governantes 

em favor dos governados, em uma relação vertical entre Estado e indivíduo, como uma forma 

de proteção das liberdades individuais e de impedir interferência estatal demasiada na vida 

privada. Desta forma, os direitos fundamentais eram vistos como liberdades e garantias, ou 

seja, direitos de defesa do indivíduo perante o Estado. 



Como afirma Sarlet (2010, p.14), durante um período de mudanças na ordem 

social, confirmou-se a existência de uma série de atores privados, como a empresa, a 

sociedade civil, associações, grupos econômicos e até mesmo a família, que podem exercer 

opressão e violência contra a pessoa. Num contexto de desigualdade social e assimetria de 

poder, econômico e social, como ocorre no Brasil, retirar a incidência dos direitos 

fundamentais das relações privadas seria contribuir para a violação desses direitos e a não 

proteção da dignidade da pessoa humana.  

Ubillos (2010, p. 265) mostra que é necessário considerar também que a fronteira 

entre público e privado na modernidade tornou-se difusa. O crescente número de 

privatizações e das possibilidades de criação de instituições e organizações privadas que 

exercem funções tipicamente estatais confirmam que é certo um progressivo entrecruzamento 

das esferas pública e privada. 

Diante deste contexto, surgiu a necessidade cada vez mais premente de que os 

direitos fundamentais irradiassem seus efeitos também nas relações entre particulares, 

alcançando-as independentemente da participação direta do Estado. Ao mesmo tempo, ao 

colocar que o Estado não é a única instituição que poderia atentar contra a violação desses 

direitos, é atribuída a ele a responsabilidade de promover medidas necessárias à 

transformação da sociedade numa perspectiva de justiça e bem-estar. 

Ou seja, diante um conflito de interesses entre dois particulares, torna-se 

imprescindível a aplicação dos direitos fundamentais a fim de restabelecer o equilíbrio, 

fazendo prevalecer o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o Estado 

Democrático de Direito. Esta incidência dos direitos fundamentais ancora-se na Teoria da 

Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. 

A Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais - no original alemão, 

Drittwirkung - versa sobre a possibilidade da efetividade dos direitos fundamentais não estar 

vinculada somente ao Estado, o que caracteriza a eficácia vertical, mas também à sua 

observância nas relações entre particulares. Também chamada de eficácia dos direitos 

fundamentais entre terceiros ou de eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, 

decorre do reconhecimento de que as desigualdades não se situam apenas na relação 

Estado/particular, como também entre os próprios particulares, nas relações privadas. 

Como explica Sarmento (2011, p.285), a referida Teoria foi desenvolvida 

inicialmente na Alemanha a partir do ano de 1950 e foi tema de debates entre doutrinadores 

como Dürig e Nipperdey. O primeiro defendia a ideia de que a eficácia dos direitos 

fundamentais na esfera privada se dava de maneira indireta e mediata. Tal corrente é adotada 



pela grande maioria dos juristas alemães e pela Corte Constitucional do país. Dürig (apud 

Sarmento, 2011) admite a necessidade de uma ligação entre Direito Privado e Constituição 

mas, em sua abordagem sobre a Teoria da Eficácia Horizontal, coloca que não é possível a 

aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares porque tal incidência 

atentaria contra a autonomia da vontade e atribuiria poder desmedido ao Judiciário, tendo em 

vista que as normas constitucionais que versam sobre direitos fundamentais não são 

específicas. A eficácia horizontal se concretizaria, então, com a possibilidade de o particular 

renunciar aos direitos fundamentais ao estabelecer vínculos com outro particular, 

possibilidade inadmissível quando das relações Estado-indivíduo. 

 Em oposição, Nipperdey (apud Sarmento, 2011) inicia a discussão sobre a 

temática no direito alemão ao questionar o direito à igualdade salarial entre homens e 

mulheres no país e apresenta a concepção da eficácia direta e imediata dos direitos 

fundamentais nas relações privadas, na qual verifica-se o entendimento de que apesar de 

alguns direitos fundamentais presentes na Constituição alemã vincularem apenas o Estado, 

outros podem ser invocados livremente nas relações privadas sem que haja interferência do 

legislador. O doutrinador justifica sua tese com base na constatação de que o Estado não é a 

única instituição que oferece ameaças aos direitos fundamentais no mundo contemporâneo. A 

correspondência da teoria de Nipperdey (apud Sarmento, 2011) com a difusão do Estado 

Social culminou com a aceitação da eficácia direita e imediata por outros países europeus 

como Espanha, Portugal e Itália, grandes influências e referências para o Direito brasileiro. 

Ainda em contrapartida à ideia de Dürig (apud Sarmento, 2011), Nipperdey (apud Sarmento, 

2011) coloca que não há atribuição de poder em demasia ao Judiciário em detrimento do 

Legislativo tendo em vista que diante de um conflito privado, cabe ao Judiciário aplicar a 

norma vigente. 

A corrente defendida por Nipperdey (apud Sarmento, 2011) teve continuidade 

com o doutrinador também alemão Leisner (apud Sarmento, 2011) e, mais recentemente, com 

Canaris (apud Sarmento, 2011). Este último continuou seus estudos através de um segmento 

da Teoria da Eficácia, chamado de Teoria dos Deveres de Proteção. Em tal segmento é 

defendida a tese de que o dever de proteção dos direitos fundamentais por parte do Estado 

estende-se, também, a sua tutela nas relações privadas. O autor explicita que, no Direito 

alemão, o Estado encontra-se obrigado a não só abster-se de violar os direitos fundamentais 

mas também a protegê-los diante das ameaças advindas da esfera privada. 

 



No Brasil, a consolidação da teoria pós-positivista e a preocupação da 

Constituição (BRASIL, 1988) com a efetividade dos direitos fundamentais, subjugados em 

sua importância na égide do Positivismo - também nos Estados da Alemanha e Itália onde se 

via instaurado um regime político autoritário (ALEXANDRINO; VICENTE, 2013, p. 105) – 

implicou a normatividade dos princípios. 

O Pós-positivismo restabelece a relação entre Direito e Ética, buscando 

materializar a relação entre valores, princípios, regras e a teoria dos direitos fundamentais e 

para isso, valoriza os princípios e sua inserção nos diversos textos constitucionais para que 

haja o reconhecimento de sua normatividade pela ordem jurídica. 

Após a promulgação da Constituição (BRASIL, 1988), tiveram início discussões 

acerca da valorização dos princípios salvaguardados pelo referido diploma normativo. Dessa 

forma, materializou-se no país a abertura para a garantia mais ampla dos direitos 

fundamentais e, consequentemente, para a aplicação da Teoria da Eficácia Horizontal dos 

Direitos Fundamentais.  

Isso, claro, talvez represente certo risco quando da possibilidade da ingerência 

desmedida do Estado nas relações entre os particulares. Contudo, parece ser um risco ainda 

menor do que aquele representado pela ausência de limites à autonomia da vontade, a qual, 

jamais deve se prestar a legitimar qualquer desrespeito ao direito de existir com dignidade, 

ainda que mínima. 

 Esta pesquisa, porém, pretendeu alcançar um aspecto ainda não desenvolvido na teoria 

dos direitos fundamentais que se caracteriza como uma zona de intercessão entre os espectros 

vertical e horizontal da sua eficácia, qual seja, a averiguação da forma como o Estado possa 

atuar na promoção dos direitos fundamentais não apenas em suas relações diretas com os 

indivíduos, mas também de maneira a favorecer que, no âmbito das relações privadas, os 

mesmos sejam respeitados e fomentados.  

 

3 O STATUS QUO DA ATUAÇÃO ESTATAL EM PROL DA EFICÁCIA 

HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

3.1 Atuação normativa 

 

Diante da tal cenário, a Administração Pública criou diplomas normativos que 

vinculam os particulares ao cumprimento dos direitos fundamentais e caracterizam como 

ilegais posturas contrárias, sujeitas a penalidades, também previstas em lei. 



A Lei nº 7.716 (BRASIL, 1989), que trata de crimes resultantes de preconceito 

com raça ou cor, exemplifica essa preocupação do Estado em estender a proteção dos direitos 

fundamentais à esfera privada e deriva da determinação do inciso XLI do artigo 5º da 

Constituição (BRASIL, 1988). Através da referida lei, é possível criminalizar a conduta não 

só da Administração Pública mas também do particular que impeça pessoa devidamente 

habilitada a acessar cargos públicos ou empregos em concessionárias de serviços públicos ou 

em demais empresas privadas por motivo de discriminação contra raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional. Criminaliza também, condutas que impeçam pelos mesmos motivos 

estudantes de ingressarem em instituições de ensino, públicas e privadas, em qualquer grau; 

condutas em recusa ao atendimento em hotéis e outros estabelecimentos comerciais, bem 

como meios de transporte. 

Outrossim, a Lei nº 8.213 (BRASIL, 1991), responsável por regular a Previdência 

Social, ao dispor sobre os benefícios de amparo aos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade, determina que uma parte das vagas de emprego em empresas seja destinada a 

pessoas portadoras de deficiência. Deve-se diferenciar as duas classificações apresentadas 

pela legislação quanto à pessoa portadora de deficiência habilitada e à reabilitada. Enquanto a 

pessoa com deficiência habilitada é aquele portador de algum tipo de deficiência física ou 

mental, habilitada para o desempenho de atividades laborais, a pessoa reabilitada é aquele 

trabalhador segurado que após algum tipo de acidente se submete a um processo de 

reeducação e readaptação profissional e, assim, torna-se capaz de exercer funções específicas 

dentro de uma empresa. 

A Lei nº 8.313 (BRASIL, 1991), Lei de Incentivo à Cultura, popularmente 

chamada de Lei Rouanet, é conhecida principalmente por sua política de incentivos fiscais. 

Esse mecanismo possibilita que pessoas físicas e jurídicas apliquem parte do Imposto de 

Renda devido em ações culturais. Assim, além de ter benefícios fiscais sobre o valor do 

incentivo, esses apoiadores fortalecem iniciativas culturais que não se enquadram em 

programas do Ministério da Cultura. A verba pode ser destinada a pessoas físicas que atuam 

na área cultural, como artistas, produtores e técnicos; pessoas jurídicas de natureza cultural 

como autarquias e fundações; e pessoas jurídicas privadas e de natureza cultural, com ou sem 

fins lucrativos, como cooperativas e organizações não governamentais. 

A Lei nº 8.069 (BRASIL, 1990), que institui o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, prevê que os contribuintes podem deduzir do imposto de renda doações feitas 

aos Fundos da Criança e do Adolescente. 



Estes são alguns exemplos de atos normativos já editados que resvalam a proposta 

teórica aqui enfrentada, demonstrando a viabilidade e a conveniência da adoção de uma 

postura ativa do Poder Público no fomento da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

Tais exemplos devem operar à guisa de ilustração e de maneira a incentivar a edição de 

muitos outros que possam incidir com o mesmo propósito, na promoção de direitos 

fundamentais outros e em benefício de vários outros grupos de indivíduos portadores de 

maior fragilidade social e, por isso mesmo, merecedores de maior proteção de seu espectro de 

direitos.     

      

 

3.2 Atuação judicial 

 

 Antes da promulgação da atual Constituição (BRASIL, 1988), o Supremo Tribunal 

Federal não tinha uma posição clara sobre a vinculação dos particulares aos direitos 

fundamentais. O único meio de verificação da eficácia desses direitos contra particulares se 

materializava com os direitos trabalhistas. Durante o julgamento do Recurso Extraordinário nº 

63.279 SP (BRASIL, 1968), que versa sobre a violação dos princípios da igualdade e da 

isonomia presente em cláusulas do Estatuto Social da associação esportiva Santos Football 

Club, foi explicitada a ideia de maior aceitação entre os Ministros sobre o assunto, a defesa do 

alinhamento à teoria tradicional, de que os direitos fundamentais têm sua eficácia restrita às 

relações de Direito Público ou naquelas em que o direito público interfere. No caso 

específico, o pedido foi indeferido pela inexistência de norma de Direito Público que 

impusesse expressamente o cumprimento dos mencionados princípios pelas associações 

esportivas. 

 Já no julgamento do Recurso Extraordinário nº 100.094 (BRASIL, 1984), durante 

análise sobre a questão da invalidade de gravação telefônica realizada sem o consentimento de 

um dos interlocutores como prova processual, é possível encontrar explícita na transcrição do 

julgamento a ideia de que é irrelevante a indagação sobre o autor do ilícito, se ele é agente 

público ou privado, uma vez que ambos os agentes teriam obtido prova através de violação de 

norma constitucional que garante o princípio da personalidade, um direito fundamental 

normatizado na Constituição (BRASIL, 1967) de então. Este julgado representou um início de 

reconhecimento da eficácia dos direitos fundamentais entre os agentes privados. 

 Com a promulgação da Constituição (BRASIL, 1988), teve início um reconhecimento 

implícito e não problematizado da eficácia horizontal dos direitos fundamentais por parte do 



Supremo. Pode-se citar, como exemplo, o caso analisado no Recurso Extraordinário nº 

160.222 (BRASIL, 1995), em que se discutia a conduta da empresa De Millus S.A., fabricante 

de roupas íntimas que submetia suas funcionárias a revistas íntimas para impedir o furto de 

mercadorias. Durante seu voto, o Ministro e relator Sepúlveda Pertence deixa clara a sua 

posição a favor da preservação dos direitos à privacidade e à dignidade humana, em 

detrimento da cláusula contratual empregatícia que previa a realização das revistas íntimas.   

 Durante a análise de Recurso Extraordinário nº 161.243-6 DF (BRASIL, 1996) sob a 

relatoria do Ministro Carlos Mário Velloso, discutia-se a diferença de regimes de trabalho dos 

funcionários da companhia aérea multinacional Air France. No Brasil, os funcionários 

estavam sujeitos às normas internas da empresa que estabeleciam condições de trabalho 

desfavoráveis em comparação com funcionários da companhia em outros países. O Tribunal 

resolveu pela equiparação dos regimes de trabalho dos trabalhadores da multinacional 

francesa justificando a decisão com base na aplicação do princípio da igualdade. 

Mesmo após estas decisões, a vinculação dos particulares aos direitos 

fundamentais era apenas presumida por posições do Supremo Tribunal, mas não era objeto de 

análises teóricas detalhadas por parte dos Ministros, tampouco de debates sobre a incidência 

desses direitos, se direta ou indireta, e seus limites.   

Um dos primeiros casos em que a Teoria foi reconhecida explicitamente se deu 

durante a análise do Recurso Extraordinário nº 201.819-8 RJ (BRASIL, 2005), em que um 

sócio da União Brasileira de Compositores (UBC) foi excluído da sociedade sem direito à 

ampla defesa e ao contraditório. O voto do Ministro Gilmar Ferreira Mendes examinou, pela 

primeira vez, em um julgamento, o debate existente acerca da eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares e afirmou a aplicabilidade direta do direito à 

ampla defesa. O Ministro Joaquim Barbosa acompanhou o voto de Gilmar Mendes e defendeu 

a vinculação dos particulares à observância e ao cumprimento dos direitos fundamentais. 

 O desempate do julgamento, que até então tinha os Ministros Carlos Velloso e 

Ellen Gracie contrários ao provimento, coube ao Ministro Celso de Mello, que, em 

conformidade com o posicionamento de Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, abordou de 

maneira explícita a temática da Teoria da Eficácia Horizontal, afirmando-a como um 

instrumento político que visa garantir a igualdade e objetiva a efetividade dos direitos e 

garantias fundamentais. 

Estas experiências demonstram como o Estado, através do Supremo Tribunal 

Federal, tem aceito e contribuído para a prevalência dos direitos fundamentais nas relações 

entre os particulares.     



 

3.3 Atuação administrativa 

 

O fomento ao terceiro setor é viabilizado através das subvenções sociais previstas 

na Lei nº 4.320 (BRASIL, 1964), que estabelece as normas gerais para a elaboração e o 

controle dos orçamentos, contabilidade e balanços. Ademais, a Lei nº 8.666 (BRASIL, 1993) 

contempla a possibilidade de estabelecimento de convênios entre a Administração Pública e o 

particular com o objetivo de atender ao interesse público. 

Os convênios são admitidos como parcerias estatais celebradas com entidades 

públicas ou privadas e devem garantir que o interesse público seja protegido com o respeito 

aos princípios constitucionais da Administração Pública, em especial os princípios da 

impessoalidade e da isonomia. A doutrina tradicional sempre considerou que o convênio é um 

acordo de vontades utilizado nas situações em que os partícipes têm objetivos comuns, 

representados por atividades de interesse social. Também é aceita a utilização dos convênios 

para acordos entre entes públicos e, excepcionalmente, com algumas instituições sem 

finalidade lucrativa cuja atuação social tenha o reconhecimento de toda a sociedade, como 

exemplo pode-se citar o caso das APAEs, Santas Casas de Misericórdia. 

Em razão da inexistência de interesses contrapostos, o convênio foi concebido 

como um negócio jurídico bilateral com natureza não contratual. Durante muito tempo, 

prevaleceu o entendimento de que o contrato era destinado à realização de atividades em que 

o particular buscava licitamente a obtenção de lucro, ao passo que o convênio seria utilizado 

nas situações em que nenhum dos envolvidos pretendia alguma vantagem para si, mas tão 

somente a realização do interesse da coletividade. 

Com base na inexistência de interesses próprios dos partícipes dos convênios, foi 

construído um entendimento acerca da inviabilidade de competição para a celebração dessa 

espécie de negócio jurídico, justificando-se a desnecessidade de realização de licitação para a 

escolha do parceiro privado. 

Diante do aumento vertiginoso do número de entes particulares que buscavam 

celebrar convênios com o Estado nos anos 90, eles passaram a ser o instrumento de 

formalização do vínculo e do repasse de verbas públicas para que as entidades privadas 

cuidem das atividades de natureza social de competência do Poder Público. 

Ainda neste período, o Brasil passou por um processo de abertura econômica que 

visava atrair o investimento de capital estrangeiro no país e aumentar a estabilidade da 

economia. Adotou-se, então, a política neoliberal, que preconiza a intervenção mínima da 



máquina estatal nas políticas econômicas e que, por consequência, abre espaço para a 

iniciativa privada e fomenta o desenvolvimento do terceiro setor, composto por organizações 

privadas da sociedade civil sem finalidades lucrativas que exercem atividades voltadas ao 

atendimento do interesse público. 

A materialização desse incentivo deu-se com a edição das Leis nº 9.637 

(BRASIL, 1998) e nº 9.790 (BRASIL, 1999), que criaram, respectivamente, as organizações 

sociais (OS) e as organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Estas últimas 

tiveram sua regulamentação alterada, recentemente, pela Lei nº 13.019 (BRASIL, 2014). 

Organização social é uma qualificação, um título, outorgado pela Administração 

Pública a uma entidade privada sem fins lucrativos que promova pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, políticas de proteção e preservação do meio ambiente ou 

promoção da cultura e da saúde. A qualificação recebida permite que a Organização Social 

receba algumas vantagens como destinação de recursos orçamentários, repasse de bens 

públicos e empréstimos temporários de servidores governamentais para a manutenção do 

exercício de suas atividades. O instrumento que formaliza a parceria entre Administração e a 

organização social é o contrato de gestão, que discrimina as atribuições, responsabilidades e 

obrigações do Poder Público e da entidade privada, devendo observar preceitos como a 

especificação de um programa de trabalho apresentado por ela, bem como um plano de metas 

a serem atingidas e o prazo para tal. Também deve estar presente no contrato de gestão um 

planejamento de gastos com remuneração dos empregados e os critérios que o justifiquem, 

assim como deve ficar definida a autoridade supervisora da área de atuação daquela 

organização social, que atuará como fiscalizadora do cumprimento do contrato de gestão. 

A organização da sociedade civil de interesse público assemelha-se à organização 

social na titulação que lhe é conferida e nos benefícios que recebe. O que as difere é a área de 

atuação, que no caso destas últimas, é mais abrangente e está atrelada aos diversos segmentos 

de assistência social, desenvolvimento tecnológico e promoção dos direitos humanos e 

garantias individuais. Outra característica que individualiza a organização da sociedade civil 

de interesse público é o termo de parceria, instrumento pelo qual é efetivado o compromisso 

entre particular e Administração.  

Desta forma, percebe-se que o Estado tem adotado mecanismos diversos para, em 

sua gestão administrativa, viabilizar a promoção dos direitos fundamentais no seio das 

relações privadas. Nestas oportunidades, o Estado tem atuado como agente indutor e 

catalisador da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, assumindo postura inteiramente 

compatível com os preceitos constitucionais pertinentes. 



 

4 MEDIDAS ESTATAIS QUE DEVEM SER TOMADAS PARA A MAIOR 

APLICAÇÃO DA EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Como demonstrado anteriormente, é crescente a sobrecarga estatal para 

cumprimento de prestações equivalentes a serviços sociais relacionados à saúde, educação, 

pesquisa, ciência, cultura e outros. Diante dos mecanismos criados pela Administração 

Pública para suprir essa demanda através do estabelecimento de parcerias com particulares 

legitimados como organizações sociais, organizações de sociedade civil de interesse público e 

através de convênios, o Estado se vê diante de uma possibilidade para contribuir para a 

garantia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares.  

Apesar de a entidade pública permanecer envolvida na relação, não se caracteriza 

mais o perfil vertical de incidência dos direitos fundamentais, mas o horizontal, em que atuam 

como polos a entidade privada que estabeleceu parceria com a Administração e o particular 

que vai usufruir dos benefícios prestados em prol da concreção de seus direitos.  

Verificam-se ganhos para a Administração, que vai cumprir o dever de fornecer 

aos cidadãos os serviços necessários, garantidos constitucionalmente e normatizados como 

direitos fundamentais. A entidade privada, mesmo não sendo para fins lucrativos, pode 

receber fomento do Estado, constituído de verba, dotações orçamentárias específicas, 

funcionários e estrutura física para funcionamento, além de contribuir para a geração de 

empregos e desenvolvimento de atividades sociais. O particular, por sua vez, poderá usufruir 

dos serviços prestados.  

O tema, outrossim, permanece em constante discussão entre os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal– STF, como é possível inferir dos casos mencionados 

anteriormente, mas é comprovado que, com as transformações sociais e a preocupação estatal 

com a preservação dos direitos humanos normatizada na própria Constituição, a Teoria da 

Eficácia Horizontal tem sido aceita e adotada pelo tribunal para fundamentar decisões que 

promovam direitos fundamentais. 

Mas, ainda é necessária uma maior atenção por parte dos Ministros para que o 

tema seja discutido de forma mais abrangente, que sejam consideradas as diversas formas de 

aplicação da Teoria e seus limites no Direito interno. Não se pode discutir a existência de um 

impacto do posicionamento do STF na doutrina e na praxe jurídica nacional. É preciso que o 

tribunal utilize dessa influência para incentivar pesquisas sobre o tema e propostas para sua 



completa aceitação no país, tendo em vista que as mudanças sociais que incentivaram o 

surgimento da discussão acerca da eficácia horizontal, num primeiro momento, não cessaram. 

Seria de grande relevância para o Direito brasileiro que a Teoria da Eficácia 

Horizontal dos Direitos Fundamentais fosse mais desenvolvida de acordo com as 

necessidades do país e aplicada na jurisprudência pátria, rica em casos que lidam com 

cláusulas de contratos abusivas, regimes de trabalho que desfavorecem em muito o 

empregado, condições lesivas às quais o consumidor precisa se sujeitar para que consiga ao 

menos receber o produto comprado.  

Para garantir sua aplicação sem reservas, seria ideal que ficasse explícita, através 

da edição de diplomas normativos outros, a ideia de que os particulares estão, de fato, 

vinculados ao cumprimento das garantias fundamentais e, em caso de violação desses direitos, 

estariam sujeitos a sanções determinadas, à exemplo do artigo 18 da Constituição Portuguesa 

(PORTUGAL, 1976), que explicita em seu texto a incidência direta das garantias, liberdades e 

direitos fundamentais nas relações privadas. É preciso, ainda, definir políticas de fiscalização 

e cumprimento das leis para garantir sua efetividade.  

A aplicação da Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais deve 

abranger toda esfera privada: Direito Trabalhista, Direito de Família, Direito do Consumidor e 

todos os seus desdobramentos. É necessário que sejam assegurados ao indivíduo todos os 

direitos que lhe dizem respeito em todas as esferas em que ele estabelece vínculos.  

Existem, ainda, no país, inúmeros casos de discriminação racial que culminam 

com a dificuldade de integrantes de grupos sociais minoritários ingressarem em instituições 

de ensino e, consequentemente, de conseguirem boas oportunidades de trabalho. Fazem parte 

de grupos sociais minoritários, outrossim, as mulheres, que, mesmo depois dos avanços 

obtidos no mercado de trabalho, ainda recebem salário inferior em comparação com homens 

que ocupam o mesmo posto (Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas 

Brasileiras, 2010). Tais dados ratificam a importância da atuação do Poder Público na 

preservação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. 

Através dos convênios, como foi explicitado, é possível que seja garantida uma 

série de medidas que contribuam para tanto. Nas parcerias estabelecidas, a Administração 

pode utilizar mecanismos para incentivar políticas de inclusão e garantia dos direitos 

fundamentais. Possível, do mesmo modo, a promoção de campanhas de conscientização, nos 

termos do §1º do art. 37 da Constituição (BRASIL, 1988). 

O Estado pode, ainda, oferecer benefícios através das sanções premiais para 

empresas que desenvolvam políticas de inclusão e de respeito ao trabalhador e suas 



condições, a fim de fomentar a existência de práticas que colaboram para a garantia dos 

direitos fundamentais na esfera privada. Tal iniciativa permite, todavia, que a empresa ganhe 

visibilidade e atraia novos investidores, tendo em vista a crescente preocupação de grandes 

investidores com empresas que apresentem um diferencial. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Como princípios constitucionais, os direitos fundamentais irradiam sua eficácia 

sobre todo o ordenamento jurídico, incluindo o Direito Privado. É necessária a proteção do 

indivíduo não apenas perante o Estado, mas também perante outros particulares.  

A presente pesquisa procurou averiguar, porém, como o Estado pode contribuir 

para o aumento da eficácia horizontal destes direitos. Constatou-se, através da revisão de 

literatura e da análise da legislação e jurisprudência, que o Estado já tem atuado neste sentido. 

Já existem decisões jurisprudenciais que reconhecem e utilizam a Teoria da Eficácia 

Horizontal dos Direitos Fundamentais como argumento de sustentação em defesa dos direitos 

individuais em relações exclusivamente privadas. Da mesma maneira, algumas leis vigentes 

contribuem para a promoção destes direitos entres os particulares. A Administração Pública, 

ainda, tem contribuído para a efetividade da Teoria no país através do estabelecimento de 

convênios, com o objetivo de fomentar as entidades privadas participantes a assegurar os 

direitos fundamentais, bem como através da celebração de contratos de gestão e termos de 

parceria com as organizações sociais e sociedades civis de interesse público, respectivamente. 

Porém, averigua-se que a doutrina pátria encontra-se incipiente no 

reconhecimento desta atuação da entidade pública como propulsora da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais, o que talvez justifique o pouco incentivo que tem sido dado a estas 

práticas estatais. Constata-se, desta forma, que ainda existe um grande espaço para o 

fortalecimento destas condutas, razões que justificam o incentivo ao travamento de convênios 

que auxiliem na preservação dos direitos fundamentais, assim como a discussão que leve à 

edição de novos diplomas normativos que vinculem os particulares à obrigação no 

cumprimento das garantias fundamentais e imponham sanções diante de violações. Ainda, e 

por derradeiro, o robustecimento da aplicação da Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos 

Fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal deve ser buscado de maneira a lograr-se maior 

adesão a ela dos demais tribunais pátrios, alcançando, por fim, a observância dos preceitos 

fundamentais nas relações privadas. 



6 REFERÊNCIAS 

ALEXANDRINO, Marcelo; VICENTE, Paulo. Direito Administrativo Descomplicado. 21ª 
ed. São Paulo, Editora Método, 2013. 
 
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos, liberdades e garantias no âmbito das relações 
entre particulares. In SARLET, Ingo Wolfgang (Organizador).Constituição, Direitos 
Fundamentais e Direito Privado. 3ª ed. Porto Alegre, Editora Livraria do Advogado, 2010. 
 
BARRETO, Rafael. Direitos Humanos. 4ª ed. Salvador, Editora Jus Podivm, 2014. 
 
BRASIL. Constituição, 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em 
14/12/2014 
 
BRASIL. Lei nº 4.320, 17 de Março de 1964. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm. Acesso em 21/01/2015 
 
BRASIL. Lei nº 7.716, 05 de Janeiro de 1989. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm. Acesso em 20/01/2015 
 
BRASIL. Lei nº 8.069, 13 de Julho de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em 20/01/2015 
 
BRASIL. Lei nº 8.213, 24 de Julho de 1991. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em 21/01/2015 
 
BRASIL, Lei nº 8.313, 23 de Dezembro de 1991. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm Acesso em 19/01/2015 
 
BRASIL. Lei nº 8.666, 21 de Junho de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em 18/01/2015 
 
BRASIL. Lei nº 9.637, 15 de Maio de 1998. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9637.htm. Acesso em 17/01/2015 
 
BRASIL. Lei nº 9.790, 23 de Março de 1999. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9790.htm. Acesso em 17/01/2015 
 
BRASIL. Lei nº 13.019, 31 de Julho de 2014. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm Acesso em 
22/01/2015 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 63.279 / São Paulo. 
Recorrente: Orlando Saraiva Novais, Recorrido: Santos Football Club. Relator: Ministro 
Amaral Santos. Data do Julgamento: 15/03/1968. Órgão Julgador: Terceira Turma.Data de 
publicação: Diário da Justiça, 17/06/1968, Brasília, Distrito Federal.Acesso em 10/12/2014. 
Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=160394> 
 



BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 100.094 / Paraná. 
Recorrente: Antônio Rico; Recorridos: Victor Manuel Gouveia Bastos, sua mulher e outros. 
Relator: Ministro Rafael Mayer. Data de Julgamento: 28/06/1984. Órgão julgador: Primeira 
Turma. Data de publicação: Diário de Justiça 24/08/1984, Brasília, Distrito Federal.Acesso 
em 11/12/2014. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=192499> 

 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 160.222 / Rio de Janeiro. 
Recorrentes: Ana Paula Muniz dos Santos e outro; Recorrido: NahumManela. Relator: 
Ministro Sepúlveda Pertence. Data de Julgamento: 11/04/1995. Órgão julgador: primeira 
turma.Acesso em 12/12/2014. Data de Publicação: Diário de Justiça 01/09/1995, Brasília, 
Distrito Federal.Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=213340> 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 161.243-6 / Distrito Federal. 
Recorrente: Joseph Halfin; Recorrida: CompagnieNationale Air France.Relator: Ministro 
Carlos Mario Velloso. Data de Julgamento: 29/10/1996. Data de Publicação: Diário de Justiça 
19/12/1997, Brasília, Distrito Federal.Acesso em 09/12/2014. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=213655>. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 201819-8 / Rio de Janeiro. 
Recorrente: União Brasileira de Compositores (UBC); Recorrido: Arthur Rodrigues 
Villarinho. Relatora: Ministra Ellen Gracie. Data de Julgamento: 11/10/2005. Órgão julgador: 
Segunda Turma. Data de publicação: Diário de Justiça 27/10/2006, Brasília, Distrito Federal. 
Acesso em 13/12/2014. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=388784> 
 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª ed. São Paulo, 
Editora Atlas, 2012. 
 
Instituto ETHOS e IBOPE Inteligência. Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores 
Empresas Brasileira - Pesquisa 2010.. Publicada em 01/11/2010. Disponível em 
<http://www3.ethos.org.br/cedoc/perfil-social-racial-e-de-genero-das-500-maiores-empresas-
do-brasil-e-suas-acoes-afirmativas-pesquisa-2010/#.VPXvbfnF9DA> Acesso em 02/02/2015. 
 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo.6ª ed. Belo Horizonte, Editora 
Fórum, 2010. 
 
MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 5ªed. Niterói, Editora Impetus, 2011.  
 
MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 2ª ed. São Paulo, Editora Saraiva, 
2012. 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. 9ª ed. São Paulo, Editora Saraiva, 2014. 
 
NIEBUHR, Pedro de Menezes. Parcerias público-privadas: perspectiva constitucional 
brasileira. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2008. 
 
 

http://www3.ethos.org.br/cedoc/perfil-social-racial-e-de-genero-das-500-maiores-empresas-do-brasil-e-suas-acoes-afirmativas-pesquisa-2010/%23.VPXvbfnF9DA
http://www3.ethos.org.br/cedoc/perfil-social-racial-e-de-genero-das-500-maiores-empresas-do-brasil-e-suas-acoes-afirmativas-pesquisa-2010/%23.VPXvbfnF9DA


PORTUGAL. Constituição da República, 02 de Abril de 1976. Acesso em 16/02/2015. 
Disponível em 
<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx> 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 10ª ed. Porto Alegre, 
Editora Livraria do Advogado, 2011. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988: uma análise na perspectiva da jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal.InLEITE, George Salomão. SARLET, Ingo Wolfgang; CARBONELL, 
Miguel (Coordenadores). Direitos, deveres e garantias fundamentais. 1ª ed. Salvador, Jus 
Podivm, 2011. 
 
SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. 1ª ed. Rio de 
Janeiro, Editora Lumen Juris, 2003. 
 
SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia. Igualdade, diferença e direitos 
humanos. 2ª ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010. 
 
SARMENTO, Daniel.A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais: o debate 
teórico e a jurisprudência do STF. InLEITE, George Salomão. SARLET, Ingo Wolfgang; 
CARBONELL, Miguel (Coordenadores). Direitos, deveres e garantias fundamentais. 1ª ed. 
Salvador, Jus Podivm, 2011. 
 
SILVA, Ricardo Augusto Dias. Direito fundamental à saúde: o dilema entre o mínimo 
existencial e a reserva do possível. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2010. 
 
UBILLOS, Juan María Bilbao. ¿Enqué medida vinculan a los particulares 
losderechosfundamentales?InSARLET, Ingo Wolfgang (Organizador). Constituição, Direitos 
Fundamentais e Direito Privado. 3ª ed. Porto Alegre, Editora Livraria do Advogado, 2010. 
 
VALLE, Vanice Regina Lírio do. Políticas públicas, direitos fundamentais e controle 
judicial. Belo Horizonte, EditoraForum, 2009. 


