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RESUMO 

 
A evolução dos contratos é um tema de muita importância para o Direito Civil e para a população 
como um todo. Princípios como dignidade da pessoa humana, razoabilidade e função social são os 
que regem a teoria geral dos contatos. O objetivo deste trabalho foi analisar através de pesquisas 
doutrinárias a evolução dos contratos sob a ótica da constitucionalização do Direito Civil, revelando 
então, como a entrada em vigor da Constituição de 1988, alterou de forma drástica a forma os 
contratos de forma geral, elencando todos os seus princípios e valores. Para o pleno desenvolvimento 
deste trabalho a metodologia aplicada foi baseada em pesquisas em livros, artigos e fontes 
eletrônicas, as quais contribuíram para embasar discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca do 
tema em observação. No primeiro item foi abordado o início da codificação civil e sua visão 
patrimonialista. No segundo item é discutido incidência da Constituição Federal na legislação civil, 
além de seus princípios e valores. No terceiro item é debatido sobre a horizontalidade da aplicação 
das normas constitucionais, fazendo com que os particulares também tenham suas limitações entre 
eles. No quarto e último item é abordado sobre o princípio da função social, baseando-se nos 
princípios da Lei Maior e no artigo 421 do Código Civil de 2002. Ao termino das pesquisas foi possível 
concluir que muito evoluíram os contratos, partindo da ausência de legislação para o tema, 
progredindo para uma codificação essencialmente literal e ao final alcançando a forma como é visto 
atualmente, visando tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. 

Palavras-chave: Direito Civil. Contrato. Função social. Dignidade da pessoa humana. 

 
  



ABSTRACT 

 

The evolution of contract is important subject for Civil Law and all population. Principles like human 
dignity, reasonableness and social functions are the ones that govern the general theory of contracts. 
The objective of this study was to analyze through doctrinal research the evolution of contracts in a 
point of view of the constitution Civil Law, revealing, as the vigor entry of Constitution in 1988, 
drastically changed the form of contract in general, elevating all its principles and values. For 
development of this study, the methodology applied was based in researches in books, articles and 
web sites, which contributed to support the doctrinal and jurisprudential discussions about the theme. 
In the first item was discussed the beginning of Civil Laws in a patrimonialist vision. In the second item 
was discussed the incidence of the Federal Constitution in civil legislation and also discussed its 
principles and values. The third is approached about the horizontality of the application of 
constitutional norms, and the limitations between them. In the last item approached about the 
principles of the social function, based in the principles of the Greater Law and in the article 421 of 
Civil Code of 2002. In the finishing of research it was possible to conclude that the contracts evolved, 
starting from the absence of legislation, progressing towards an essentially literal legislation and in the 
end achieving form as it is currently seen, aiming at treatment equal to the same and unequal to the 
unequal. 
 
Keywords: Civil Law. Contracts. Social function. Human dignity. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O cerne da questão a ser tratada é a evolução do ordenamento jurídico 

brasileiro no que tange aos contratos, levando em conta as transformações legais e 

principiológicas que foram advindas com o passar do tempo. Neste diapasão, o texto 

passa por uma linha cronológica de mais de cem anos para chegar aos moldes que 

se encontram os contratos, em sua generalidade, buscando obedecer às restrições 

e direitos informados pela Constituição Federal de 1988, ou seja, o objetivo principal 

constituiu-se em perceber a evolução dos contratos sob a ótica da 

constitucionalização do Direito Civil. 

Sob tal perspectiva, a presente pesquisa fundamentou-se em analisar a 

doutrina pertinente, decisões anteriores e importantes para o desenvolvimento do 

conteúdo e das decisões recentes dando credibilidade ao teor apresentado, além da 

legislação vigente no país. Ressaltando que, para que fosse realizada esta análise, 

foram essenciais as comparações das legislações civis de 1916 e 2002, incidindo, é 

claro, no filtro constitucional. 

Para o pleno desenvolvimento deste trabalho foram consultados textos 

dispostos em livros, artigos e também pesquisas de fontes eletrônicas, norteado pela 

pretensão de embasar discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema em 

observação. 

Desta forma, o primeiro item discute sobre a falta de codificação civil até o 

início do século XX. Sendo que o destaque que causou a ascensão legislativa neste 

meio tempo ocorre com a produção do Código Civil de 1916, uma legislação a ser 

aplicada de forma severa, determinando em resumo que aquilo que está escrito nos 

contratos formam lei entre as partes, aplicando, desta forma, os princípios da 

autonomia da vontade, da força obrigatória – pacta sunt servanda – e a relatividade 

dos contratos, descartando a intervenção estatal. 

Já, no segundo item, a pesquisa avança para a concepção da Constituição 

Federal de 1988, trazendo com ela princípios a serem aplicados pelo direito privado, 

afetando intensamente os contratos. Entre os princípios dá-se ênfase ao princípio da 

dignidade da pessoa humana e ao princípio da razoabilidade, lembrando da 

possibilidade de intervenção estatal a partir daquele momento. 

Mantendo a linha de raciocínio, no terceiro item desta pesquisa, foi concebido 

um posicionamento acerca da horizontalidade da aplicação dos direitos 
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fundamentais. Isto, fazendo menção, primeiramente, às dimensões de direito e, na 

sequência, sobre a aplicação dos direitos e deveres entre os particulares, ou seja, 

da possibilidade do emprego dos princípios relacionados no segundo item entre os 

particulares, tratando assim, os iguais dentro da sua igualdade e os desiguais de 

acordo com sua desigualdade, fomentando assim o equilíbrio da balança. 

Em decorrência dos preceitos supramencionados, o último item aqui 

apreciado diz respeito à definição e aplicabilidade da função social do contrato, regra 

a qual, na atualidade, é quem rege a confecção dos contratos, fazendo com que, 

desta forma, ocorra a relativização do princípio da força obrigatória a que trata o 

primeiro item deste trabalho. Neste sentido, aplica-se a ele também a incidência 

desta regra ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Em suma, foi possível perceber, mediante a presente pesquisa, que a 

legislação acerca de contratos era indefinida antes do século XX. Fato que foi 

alterado aos poucos, especialmente, sob o preceito de igualdade entre as partes 

envolvidas. Culminando no que tange a referida legislação nos tempos 

contemporâneos: a observação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

razoabilidade e da função social do contrato, dos quais pode ser ressaltada a 

equidade em negociações de modo geral. 
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2. O CÓDIGO CIVIL DE 1916 E SUA VISÃO PATRIMONIALISTA 
 

Neste capitulo, será analisado a evolução da legislação civil brasileira, 

iniciando-se pela criação do Código Civil de 1916, o Código de Beviláqua, passando 

para a promulgação da Constituição Federal de 1988 e, por fim, a incidência desta 

última na legislação civil de 1916, fazendo com que, obrigatoriamente, surgisse a 

nova codificação, ou seja, o Código Civil de 2002. 

No início do século XVIII, de acordo com Eduardo Junqueira, reinava grande 

confusão de leis no país, pois existia uma mistura de institutos do direito romano e 

canônico, das Ordenações Filipinas, além de direito de outros países, os quais eram 

aplicados subsidiariamente pelo Brasil, muitas das vezes de forma contraditória, 

pelos dispositivos da Lei da Boa Razão (JUNQUEIRA, 2017). 

Temas como convivência civil, propriedade, relações de família e sucessão, 

contratos e diferentes modos de incapacidade e exercício de direitos necessitavam 

ser organizados em um código, o qual deveria esquematizar o direito e trazer uma 

certeza maior à população, visto que, esta, devido à confusão legislativa 

supramencionada, não se sentia segura com relação às leis em vigor. 

Nesta esfera, logo após a independência do Brasil, surge a Constituição 

Imperial de 1824, em seu artigo 179, inciso XVIII, dispunha: “organizar-se-á quanto 

antes um Código Civil, e Criminal, fundado nas sólidas bases da Justiça e 

Equidade”, tal era a necessidade da organização. Porém, somente com o prazo de 

mais de trinta anos, é que fora efetivada a encomenda do Código Civil. 

Exatamente no ano de 1855, o jurisconsulto Augusto Teixeira de Freitas, 

considerado um dos melhores juristas da época, por contrato celebrado com o 

Império, recebeu o encargo de elaborar o projeto de um Código Civil.  

No intervalo de quatro anos, Teixeira de Freitas apresentou o projeto da 

codificação, o qual em 1862 tornou-se o Esboço de Código Civil, contendo mais de 

4.900 (quatro mil e novecentos) artigos, representando, então, uma alternativa ao 

liberalismo jurídico, inspirado pelo Código de Napoleão de 1804. No entanto, todo 

esforço serviu apenas como base para outros projetos do Código Civil, visto que, 

este não fora aprovado, o qual também foi utilizado como base da codificação civil 

da Argentina.  

Após oitenta e sete anos e depois de várias tentativas desprovidas de 

aprovação do Projeto do Código Civil, – sob o comando de Teixeira de Freitas 
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(1855-1864), Visconde de Seabra (1871), Nabuco de Araújo (1872), Felício dos 

Santos (1881 e 1882) e Coelho Rodrigues (1890-1893) – só em 1899, Clovis 

Beviláqua concebe o Código Civil, aprovado em 1912 e promulgado em 1916. 

O Código Civil possuía apenas 1.807 (mil, oitocentos e sete) artigos, sendo 

eles bem curtos e com poucos parágrafos. Possuía uma parte geral, com 179 (cento 

e setenta e nove) artigos. A parte especial começava com o livro de direito de 

família, com 305 (trezentos e cinco) artigos, seguido pelo direito das coisas, com 378 

(trezentos e setenta e oito) artigos, direito das obrigações, com 709 (setecentos e 

nove) artigos e direito das sucessões, com 233 (duzentos e trinta e três) artigos.  

Enquanto que as disposições finais foram reguladas em apenas dois artigos, 

um que previa vacatio legis de um ano, e outro que revogava as ordenações, 

alvarás, leis, decretos, resoluções, usos e costumes concernentes às matérias do 

direito civil até então vigentes. 

Na época de criação da codificação, o Brasil possuía uma população 

essencialmente rural e ainda vivia à sombra do abolicionismo, ou seja, vivia sob uma 

tendência populacional rural, segundo percentuais revelados pelo IBGE1, e 

escravocrata, cenário este que somente foi alterado entre 1940 e 1980 por razão da 

industrialização que o país sofria na época. 

No cenário constituído, existiam problemas a serem resolvidos, pois os 

burgueses e os grandes fazendeiros, os quais também eram políticos em quase sua 

totalidade, não temiam o liberalismo, contudo, a burguesia agrária estava 

preocupada com o que poderia lhes acontecer, assim como relata Gomes (2003, p. 

29-30): 

 

Registre-se que a burguesia mercantil, nesse cenário, objetivava o pleno 
liberalismo econômico, porém a burguesia agrária não concordava com tal 
ideia, já que tinha temor de ser por ele atingido. Mas os grandes 
proprietários estavam tranquilos, já que detinham o poder político, além do 
que a filosofia liberal não chegava à grande camada da população, que era 
“miserável e inculta” (fato que impediria sua proliferação). Já a classe 
média, devido ao processo de urbanização do país, foi em busca dos 
cargos públicos, aos quais se “confiava o manejo da máquina política e 
burocrática do Estado. 

 

Afirmação que se reforça nas palavras de Amaral (2003, p.131): 

 

                                                            
1  IBGE, Censo demográfico 1940-2010. Até 1970 dados extraídos de: Estatísticas do século 
XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2007 no Anuário Estatístico do Brasil, 1981, vol. 42, 1979.  
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O Código Civil de 1916 era um código de sua época, elaborado a partir da 
realidade típica de uma sociedade colonial, traduzindo uma visão do mundo 
condicionado pela circunstância histórica, física e étnica em que se revela. 
Sendo a cristalização axiológica das idéias dominantes, detentores do poder 
político e social da época, por sua vez determinadas, ou condicionadas, 
pelos fatores econômicos, políticos e sociais. 

 

Deste modo, segundo Wolkmer (1999, p.89-90): 

 

Em verdade, a Codificação Civil enquanto uma das primeiras grandes 
realizações da jovem República traduzia, em avanços relativos, sem muita 
ousadia, os intentos de uma classe média consciente e receptiva aos ideais 
liberais, mas igualmente comprometida com o poder oligárquico familiar, 
encontrando, assim, como obstáculo o conservadorismo dos fazendeiros. 

 

Ou seja, a classe média almejou progredir em seus direitos, buscando as 

garantias básicas para a sobrevivência, as quais eram detalhadas no Código Civil, 

lei máxima no período, e que hoje são ditas pela Constituição Federal. Porém, neste 

aspecto, haveriam de desbancar o sistema colonial ainda sugestionado pela elite 

fundiária da época.  

A Lei nº 3.071 de 01 de janeiro de 1916, sob a visão oitocentista a qual esta 

se prestava, ligava-se intimamente aos preceitos do Liberalismo, Individualismo e 

Positivismo, visto que tais ideais advieram da Europa, local o qual era dominado por 

uma classe mais abastada do que as demais, os burgueses, os quais, em tal 

ocasião, eram quem detinham o “modelo de excelência” visualizado pelo restante do 

mundo por tudo o que produziam e auferiam. 

Frente a tanto, sobre o Liberalismo jurídico é certo dizer, segundo Lobo 

(2002), que estava apoiado por três grandes pilares, quais sejam: o princípio da 

autonomia da vontade, o da força obrigatória – pacta sunt servanda – e relatividade 

subjetiva do contrato. 

No que tange a teoria da autonomia da vontade, vale dizer, que, no início do 

século XX, o negócio jurídico realizado por quaisquer que fossem os indivíduos 

deveria ser respeitado como lei, visto que o Estado não poderia se opor à vontade 

das partes. O Estado exclusivamente cuidaria dos problemas do povo, mas em 

nenhum momento poderia intervir sobre os contratos firmados. Costa (2002, p.224) 

define claramente tal teoria: 

 

Teoria da Vontade, Teoria da Vontade Real ou Teoria Voluntarista – 
defendida, dentre outros, por Savigny e Windscheid, considera a intenção 
como o fulcro da vontade expressa e o elemento responsável pelos efeitos 
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jurídicos que do negócio provêm. Em caso de falta de concordância entre o 
que foi intentado e o que efetivamente se declarou, prevalece a intenção 
sobre a declaração, porque na intenção se encontra a força jurígena do ato 
jurídico estritamente considerado. 

 

Em igual sentido, Sombra (2004, p.51) remete a tal definição concernindo 

que: 

 

Constituiu outrora no mais importante princípio da teoria contratual, no qual 
a vontade dos indivíduos era inviolável e elevada ao grau máximo. A 
autonomia da vontade significa o poder dos indivíduos de suscitar, mediante 
declaração de vontade, efeitos reconhecidos e tutelados pela ordem 
jurídica. No exercício desse poder, toda pessoa capaz tem aptidão para 
provocar o nascimento de um direito, ou para se obrigar. 

 

Referindo-se ao princípio da força obrigatória, também conhecido como pacta 

sunt servanda, revigora que os contratos são leis entre as partes, sejam eles de 

qualquer maneira realizados, ou seja, independente do que está relacionado no 

documento, justo ou não, terá que ser cumprido pelas partes e o Estado não poderá 

intervir. Gomes (1998, p.36) diz a respeito da força obrigatória do contrato que 

"celebrado que seja, com observância de todos os pressupostos e requisitos 

necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas 

cláusulas fossem preceitos legais imperativos".  

Sob tal constatação, Diniz (1993, p.63) discorre que este princípio se justifica 

porque "o contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se ao ordenamento 

jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito". 

Na mesma vertente, para Marques (1995, p.93): 

 

A vontade das partes é o fundamento absoluto da força obrigatória. [...] uma 
vez manifestada esta vontade, as partes ficariam ligadas por um vínculo, 
donde nasceriam obrigações e direitos para cada um dos participantes, 
força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente. 

 

Levando em conta que o modelo adotado era relacionado aos burgueses, 

classe que buscava incessantemente o lucro acima de tudo, não poderia ser 

diferente a ótica adotada pelo Código em questão a não ser o de supressão dos que 

possuem mais sobre os que possuem menos. Nesta visão, somente eram 

considerados indivíduos de direito aqueles que possuíam propriedade, sendo os que 

detinham o poder e, consequentemente, quem ditava as regras dos contratos 

firmados. 
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Neste diapasão Tepedino (2003, p.116) traz que: 

 

O código civil, como se sabe, quando entrou em vigor, em 1917, refletia o 
pensamento dominante das elites européias do século XIX, 
consubstanciado no individualismo e no liberalismo jurídico. O indivíduo, 
considerado sujeito de direito por sua capacidade de ser titular de relações 
patrimoniais, deveria ter plena liberdade para a apropriação, de tal sorte que 
o direito civil se estruturava a partir de dois grandes alicerces, o contrato e a 
propriedade, instrumentos que asseguravam o tráfego jurídico com vistas à 
aquisição e à manutenção do patrimônio. 

 

Já no que tange o princípio da relatividade subjetiva do contrato na época do 

liberalismo jurídico, diz respeito à vinculação direta àquele que realizou/firmou o ato, 

ou seja, somente aquele que ditou as cláusulas de um contrato terá a 

responsabilidade de cumprir com a situação descrita, não podendo terceiro ser 

atingido por este ato, com exceção, por exemplo, dos sucessores. 

Assim assevera Beviláqua (1896, p.16) apud Tartuce (2014, p.102): 

 

Os direitos obrigacionais consistem exclusivamente em prestações, actos 
positivos ou negativos, pelo que se fixam apenas no acto ou facto a ser 
executado, e somente podem ferir a pessoa que se acha vinculada pela 
obrigação no momento de seu cumprimento.  

 

No mesmo sentido, Ghestin, Billiau e Jamin (1997, p.445) afirmam que: 

 

Somente os sujeitos que participassem pessoalmente das fórmulas 
criadoras do liame obrigatório poderiam estar vinculados. Particularmente a 
troca de palavras rituais da stipulatio não poderia ser eficaz senão em face 
de quem as tivesse pronunciado.  

 

Este princípio traz em seu bojo uma pessoalidade exacerbada, visto que, no 

momento histórico em questão, os juristas comentavam que os atos concluídos por 

uns não podem beneficiar ou prejudicar a outrem (Res inter alios acta aliis neque 

nocere neque prodesse potest). Devido a esta pessoalidade, alguns problemas 

ocorreram, como traz Ghestin (1992, p.717) ao constatar que “a impossibilidade de 

cessão entre vivos das obrigações se constituía num princípio, de cuja aplicação 

resultavam graves inconvenientes práticos”. 

O sistema jurídico da época apegava-se ao sistema positivista do direito 

perpetrando dos juízes meros aplicadores da legislação, sem mesmo haver a 

interpretação extensiva dos casos. Em outras palavras, os juízes em questão 

trabalhavam como computadores, seguindo friamente a letra da Lei e comparando 
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os casos existentes com o que a legislação dizia. Nas palavras de Azevedo (2000, 

p.47), “se compreendermos o Juiz como um aplicador mecânico das leis, melhor 

seria substituí-lo por um computador”. 

Diante de toda esta situação, a partir da década de 1940, começam os 

rumores de alteração do Código Civil em questão, visto que o mesmo não estava 

mais alcançando seu fim, qual seja de resolver conflitos entre os particulares. Nesse 

sentido, relata Rodrigues (2002) que, em 1940, ocorre a primeira tentativa de 

reforma do Código Civil de 1916, quando surgiu o Anteprojeto de Código de 

Obrigações e que se circunscreveu à Parte Geral das Obrigações. 

Levando em conta todas as reclamações tidas à época, estas proclamadas 

pela população em geral, os legisladores, sem atuar na modificação/reformulação ou 

criação de uma nova legislação, começaram a produzir normas especiais, as quais 

teriam confronto direto com a legislação supracitada, fazendo com que, estas novas, 

por seu critério de especialidade sobrepusessem aquelas de 1916. 

Para que sirva de exemplo ao relatado acima, pode-se citar leis como Decreto 

Lei nº 7.961 de 18 de setembro de 1945, Lei nº 2.437 de 07 de março de 1955, Lei 

nº 1.768 de 18 de dezembro de 1952 e Lei nº 7.104 de 20 de junho de 1986, 

demonstrando que, de acordo com o binômio reclamação/conveniência, haveriam as 

alterações das leis, fazendo então os legisladores da época reavaliarem o Código 

vigente e buscarem torná-lo mais eficiente para a população como um todo. 

Com o avanço das técnicas e tecnologias, tanto do Brasil quanto do mundo, 

os juristas que eram contra a codificação em vigor, afirmavam que a letra da lei não 

poderia atrapalhar o crescimento do país, visto serem apenas textos, os quais 

deveriam se readequar com a realidade em que todos estavam passando. Sobre a 

situação vivida nesta fase nacional, Caenegem (2000, p.19) demonstra seu ponto de 

vista acerca desta condicional: 

 

Toda codificação coloca, portanto, um dilema: se o código não é modificado, 
perde todo o contato com a realidade, fica ultrapassado e impede o 
desenvolvimento social; mas, se os componentes do código são 
constantemente modificados para adaptar-se às novas situações, o todo 
perde sua unidade lógica e começa a mostrar divergências crescentes e até 
mesmo contradições. Os perigos são reais, pois a experiência mostra que a 
compilação de um novo código é uma tarefa difícil que raramente alcança 
êxito. 
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Ainda no sentido de reajustarem o texto da legislação de 1916, alguns juristas 

tentaram, no final da década de 60, trazer à tona um projeto para instalar votação de 

um novo Código Civil, não tendo sucesso. Já na década de 70, conseguem uma 

grande conquista, qual seja a transformação do rascunho do que seria o projeto, 

este sistematizado por Miguel Reale, do Novo Código Civil no Projeto de Lei nº 634, 

o qual somente em 1984, depois de muitos anos e debates, teve a publicação da 

redação final do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, com algumas 

alterações, originando o Projeto Lei nº 634/B. 

Dentro das alterações realizadas, para que fosse dado este passo para a 

implementação do Novo Código Civil, os juristas preferiram optar pela generalidade 

das normas culminando na possibilidade do Juiz julgar de acordo com a realidade da 

causa, com seu entendimento nos autos e analisando as provas apresentadas, não 

precisando este último se ater exclusivamente à letra de Lei, ou seja, não julgando 

como um computador. Nesse sentido, Reale (1998, p.28) relata que: 

 

O novo código, por conseguinte, confere ao juiz não só poder para suprir 
lacunas, mas também para resolver onde e quando for previsto o recurso a 
valores éticos, ou se a regra jurídica for deficiente ou não ajustável à 
especificidade do caso concreto.  

 

Com o dificultoso e longo trajeto traçado pelos juristas que realizaram o 

projeto em questão, sem contar o tempo em que, segundo alguns doutrinadores, 

houve de estagnação do país por motivos do critério de análise positivista, e 

analisando os aspectos em que foram se desenvolvendo as políticas para tal 

implementação, Venosa (2003, p.120) vem ao encontro de todo esse contexto e 

rebate com a seguinte colocação: 

 

Isto não significa que o Direito deva manter-se preso a legislações já 
ultrapassadas. Note que no intervalo entre a promulgação de um código e 
outro (os países que já passaram por essa experiência são prova disso, 
como a Itália e Portugal, por exemplo) existe a jurisprudência, para dar a 
coloração da época aos dispositivos legais interpretados. Quanto mais 
envelhece uma lei, maior será o desafio do intérprete. Com isso, o intérprete 
passa a tirar conclusões de dispositivos legais, às vezes não imaginados 
pelo legislador.  

 

O projeto de alteração do Novo Código Civil demorou tanto para que fosse 

aprovado pelo congresso, que, em 1988, com rapidez assombrosa, surgiu, antes 

mesmo da votação do projeto nº 634, a Constituição Brasileira, repleta de princípios, 
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garantias e novidades jurídicas. Então, necessariamente, o Código Civil teria que ser 

aprovado para que todas as novidades trazidas pela Carta Magna tivessem 

realmente eficácia no âmbito civil. 

Nessa quadra, depara-se, certamente, com a impossibilidade de continuar 

com o Código Civil de 1916, sendo este ultrapassado e incompatível com a Lei 

Maior. Nesse sentido, após quatorze anos do nascimento desta última, é que o Novo 

Código Civil foi implementado, gerando novidades em seu texto como: Direito 

empresarial, de família, contratual, da propriedade, entre outros, os quais, até então, 

não eram tratados na codificação anterior. 

Por conseguinte, em 27 de fevereiro de 1998, é criada a Lei Complementar 

95/98 instituindo o Código Civil, o qual foi publicado em 11 de janeiro de 2002 e 

começou a valer efetivamente, mesmo com todas as dúvidas à época, em 11 de 

janeiro de 2003, acabando com todo aquele marasmo legislativo que o Código de 16 

trazia à população brasileira desde o pós-guerra. 
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3. O FENÔMENO DO NEOCONSTITUCIONALISMO E O DIREITO 
PRIVADO NO BRASIL 

 

Neste capitulo, será analisada a influência das Constituições Europeias no 

ordenamento jurídico brasileiro, o fenômeno da constitucionalização do direito, 

levando-se em conta os valores, fins públicos, princípios e regras regidos pela 

Constituição Federal de 1988, além de um breve relato das interpretações das leis 

infraconstitucionais e o filtro para aprová-las. 

Superados os modelos que vigoravam na Europa até meados do século XX, 

momento em que as Constituições eram apenas cartas políticas, sob a visão pós-

positivista e influenciada pelas constituições de Portugal (1976) e Espanha (1978), 

em 1988 é designada a mais recente e duradoura Constituição Federal dentro de um 

período democrático no Brasil, desbancando assim, o Código Civil de 1916, Lei 

Maior até o período, assim como explanado no capítulo anterior. 

Repleta de valores, fins públicos, princípios e regras, a Constituição Federal, 

era considerada, no pensamento da população no decorrer de sua vigência, uma 

utopia, pois com todas essas novas vertentes e diante do momento histórico 

superado/vivenciado pelo Brasil, eram poucos os que acreditavam nesta evolução.  

Neste viés, os aplicadores das leis fundamentavam suas decisões meramente 

com institutos infraconstitucionais, visto que a Constituição não possuía força, e por 

se tratar de um “sonho”, ela não teria a eficácia desejada, como discorrem as 

afirmativas de Pedra (2008, p.41-42): 

 

[...] num passado não muito remoto, o estudo do direito constitucional 
pareceria literatura, ficção ou sociologia. Hoje, o quadro mudou: a 
Constituição passou a ser considerada como norma e o Direito 
Constitucional disciplina jurídica efetiva e indispensável. Era incomum 
verificar em alguma decisão judicial a menção a algum dispositivo 
constitucional e para fundamentar uma decisão bastava que ela 
apresentasse os dispositivos infraconstitucionais do direito material ou 
processual: cotejá-los com a Constituição, nem pensar, afinal o legislador 
era considerado como a exteriorização da vontade constitucional. Contudo, 
novos tempos surgem. O direito constitucional passa por um momento 
virtuoso, em que se destaca o compromisso com a efetividade das normas 
constitucionais, com o respeito a sua força normativa, superando, assim, a 
fase em que a Constituição era considerada um mero conjunto de 
promessas políticas, um documento programático e não pragmático. 

 

Nesta mesma toada, Silva (2011, p.105-6) retrata:  

 



21 
 

É a primeira vez que uma constituição assinala, especificamente, objetivos 
do Estado brasileiro, não todos, que seria despropositado, mas os 
fundamentais, e, entre eles, uns que valem como base das prestações 
positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social e 
cultural, a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana. 

 

Superados os primeiros contatos entre as leis anteriormente tidas como 

principais, a Constituição começa a navegar em novas águas, visto que começa a 

ser aplicada nas novas legislações, passando, então, a ser o pilar de todas as outras 

legislações. Assim sendo, estas últimas passam a ser denominadas, a partir deste 

momento, infraconstitucionais. 

Neste sentido, todas as normas a serem elaboradas, necessariamente, 

deveriam passar pela ótica da Constituição para ter a aprovação ou a desaprovação 

quando não compatível com as regras estabelecidas pela Lei Maior. Esta prática foi 

denominada, pelos doutrinadores, como filtro constitucional, devendo esta ser 

realizada em normas a serem aprovadas e previamente existentes. 

Reformou de maneira inovadora a interpretação do direito, já que o modelo 

positivista teve sua queda no pós-guerra. A desgastada forma foi alterada pela 

interpretação moral do direito, sendo pautada pela justiça, esta não podendo ser 

aplicada de forma voluntária ou personalíssima, especialmente nas causas judiciais. 

Comprovando que a norma pela norma não tem relevância, Canotilho (1993, p.578) 

escreve: 

 

(...) os direitos, liberdades e garantias são regras e princípios jurídicos, 
imediatamente eficazes e actuais, por via direta da Constituição e não 
através da actoritas interpositio do legislador. Não são simples norma 
normarum, mas norma normata, isto é, não são meras normas para a 
produção de normas, mas sim normas diretamente reguladoras de relações 
jurídico-materiais. 

 

Portanto, assim como expressado no primeiro capítulo, a norma por si só não 

tem mais validade de aplicação por todo o ocorrido na Alemanha, com o nazismo e 

Itália, com o facismo. 

Voltada primordialmente ao princípio da dignidade da pessoa humana, assim 

como apresenta o Artigo 1º, Inciso III da Lei Máxima, o mesmo certamente buscava 

revolucionar toda a ótica do direito. Isso pode ser confirmado pelo conceito trazido 

por Tepedino (1999, p.48) em relação à dignidade da pessoa humana e seus 

desdobramentos. 
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Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento 
da República, associada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza 
e da marginalização, e de redução das desigualdades sociais, juntamente 
com a previsão do § 2º do art. 5º no sentido da não exclusão de quaisquer 
direitos e garantias, mesmo que não expressos, desde que decorrentes dos 
princípios adotados pelo texto maior, configuram uma verdadeira cláusula 
geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada como valor máximo 
pelo ordenamento […] 

 

Neste sentido, o aludido princípio só teve a relevância atual devido aos 

acontecimentos históricos da Segunda Guerra Mundial, momento em que o mundo 

todo passava por um redirecionamento em relação às conclusões sobre os moldes 

positivistas cultivados ao caso em tela.  

Aplicando-se primeiramente na Declaração dos Direitos Humanos em 1948, 

as Constituições a incluíram repetidas vezes em seus ordenamentos, visto que a 

partir daquele momento este fundamento as regeria. 

Outro princípio que também merece destaque para discorrer sobre o 

neoconstitucionalismo é o da razoabilidade ou proporcionalidade, definições muito 

parecidas, as quais nem devem nesse momento serem diferenciados. Referindo-se 

a este princípio é possível dizer que ele é composto do produto dos princípios do 

devido processo legal substancial, do direito norte-americano, e do princípio da 

proporcionalidade do direito alemão. 

Possuindo critério de decisão, este deve ser analisado como a relação 

racional entre o meio adotado e o fim pretendido, impondo-se ao legislador e ao 

administrador o respeito aos três subprincípios: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Sendo este um princípio subjetivo, para melhor aplicá-lo, criam-se os 

subprincípios acima citados, fazendo com que o principal seja orientado por seus 

pormenores. A finalidade da criação destes vetores é guiar a interpretação possível 

do controle discricionário do Poder Legislativo e Executivo, pois, nas palavras de 

Costa (2014), se por um lado admite-se a vasta gama de compreensões possíveis 

para o que seja razoável conforme o equilíbrio, a moderação ou o senso comum, por 

outro, não pode-se desprezar a importância do princípio para a consecução de 

racionalidade e justiça e para a rejeição a atos arbitrários ou desmedidos, do que 

resulta a imprescindibilidade de encontrar maneiras de permitir-lhe o mais adequado 

manejo possível. 

Neste sentido, o conceito nas palavras de Alexy (2008, p.9) significa: 
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O princípio da proporcionalidade pede que colisões de direitos fundamentais 
sejam solucionadas por ponderação. A teoria dos princípios pode mostrar 
que se trata, na ponderação, de uma estrutura racional de argumentar 
jurídico-constitucional. Mas ela também torna claro que a ponderação deve 
ser assentada em uma teoria da jurisdição constitucional, se ponderação 
deve desenvolver plenamente o seu potencial de racionalidade. 

 

Ainda mais adentro do relatado acima, Barroso (2009, p.261), de forma 

sintética, remete às seguintes proposições: 

 

[...] o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade permite ao 
Judiciário invalidar atos legislativos ou administrativos quando: a) não haja 
adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado; b) a medida 
não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo para chegar ao 
mesmo resultado com menor ônus a um direito individual (vedação do 
excesso); c) não haja proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que 
se perde com a medida é de maior relevo do que aquilo que se ganha. 
Nessa avaliação, o magistrado deve ter o cuidado de não invalidar escolhas 
administrativas situadas no espectro do aceitável, impondo seus próprios 
juízos de conveniência e oportunidade. Não cabe ao Judiciário impor a 
realização das melhores políticas, em sua própria visão, mas tão-somente o 
bloqueio de opções que sejam manifestamente incompatíveis com a ordem 
constitucional. O princípio também funciona com um critério de ponderação 
entre proposições constitucionais que estabeleçam tensões entre si ou que 
entrem em rota de colisão. (BARROSO, 2009, p. 261). 

 

Então, tal princípio destaca-se neste ordenamento, pois tira o poder da 

discricionariedade dos poderes Legislativo e Executivo, visto que ambos terão que 

tratar as relações entre meios e fins de forma igualitária, equiparando os desiguais 

nestas relações. Destaca-se também pelo fato de que, por meio dele, pode-se 

invalidar atos que sejam abusivos às causas postas. 

Nas palavras de Ávila (2007, p.143):  

 

A proporcionalidade somente é aplicável nos casos em que exista uma 
relação de causalidade entre um meio e um fim. Sua aplicabilidade está 
condicionada à existência de elementos específicos (meio e fim). 

 

Centralizada e irradiante em nosso Ordenamento Jurídico, a Constituição 

reflete inclusive sobre o federalismo, ora limitando, ora organizando, ora impondo a 

atuação estatal. Esta afirmação pode ser ilustrada, por exemplo, pelas competências 

privativas referentes à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, 

relatadas no Artigo 22, no caso da União, e Artigo 23, no caso dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal. 
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Além deste grande avanço, a Lei Maior também se preocupou em intervir nas 

causas particulares, limitando assim o poder dos mais abastados ante os menos. 

Isso ocorre devido à aplicação dos princípios acima descritos, já que a aplicação de 

ambos em conjunto não poderia ter aplicabilidade apenas contra o Estado, mas 

também entre os particulares. 

Nesse viés, é relativamente fácil concluir que, diante desta aplicação, 

independentemente da situação financeira, da força política, de contatos quais 

fossem eles, ambos os lados de uma litispendência devem figurar de forma 

igualitária e justa, podendo demonstrar tal aplicação nas palavras de Sarmento 

(2004, p.279): 

 
Com efeito, qualquer posição que se adote em relação à controvérsia em 
questão não pode se descurar da moldura axiológica delineada pela 
Constituição de 1988 e do sistema de direitos fundamentais por ela 
hospedado. Não há dúvida, neste ponto, que a Carta de 88 é 
intervencionista e social, como seu generoso elenco de direitos sociais e 
econômicos (arts. 6º e 7º, CF) revela com eloquência. Trata-se de uma 
Constituição que indica, como primeiro objetivo fundamental da República, 
“construir uma sociedade livre, justa e solidária” (art. 3º, I, CF) e que não se 
ilude com a miragem liberal de que é o Estado o único adversário dos 
direitos humanos. Nossa Constituição, apesar da irresignação de alguns, 
consagra um modelo de Estado Social, voltado para a promoção da 
igualdade substantiva, o que projeta inevitáveis reflexos sobre a temática 
ora versada. Ela não se baseia nos mesmos pressupostos ideológicos que 
sustentaram a separação rígida entre Estado e sociedade civil, e que 
serviram, historicamente, para fundamentar a exclusão dos direitos 
fundamentais do campo das relações entre particulares. 

 

Dotada de todas estas especificações e com sua utilização sendo levada ao 

centro do ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição também desvincula o Poder 

Judiciário a aplicação das normas anteriormente aplicadas de forma 

computadorizada, abrindo espaço para estes juristas fundamentarem suas decisões 

e poderem realmente sentir o prazer em aplicar o direito de forma justa e não de 

acordo com o escrito nos Códigos. Neste sentido, Vigo (2008, p.6) expõe:  

 

Isto atribui destaque para o Poder Judiciário, que acaba obtendo uma maior 
autonomia dentro de suas competências do Poder uno do Estado, obtendo 
uma juridicidade indisponível e limitadora do direito posto às autoridades.  

 

Portanto, diante desta nova ferramenta posta ao Poder Judiciário, o Brasil 

pode provar de uma justiça ainda não demonstrada, visto que, a partir daquele 

momento histórico, as demandas seriam devidamente fundamentadas, levando a 
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crer que sentenças trariam os princípios adotados pela Constituição e não apenas a 

letra fria da Lei, como discorre Vigo (2008, p.6) ao contemplar que:  

 

Aplicação deixa de assimilar-se à decisão irracional ou volitiva, como em 
Kelsen, ou de fácil desentranhamento da solução contida na norma, para 
requerer da razão prática ponderações e argumentos que a validem ou 
justifiquem. 

 

A justiça era tão efervescente nos dizeres e entrelinhas da Lei Maior que, 

expressamente, em seu artigo 3º propôs uma construção totalmente diferente do 

que havia sido realizada até o momento, remetendo a:  

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 
desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. (BRASIL, 1988). 

 

Nesta ótica, o texto constitucional deixa claro que, a partir daquele momento 

histórico, haveria pelo menos a possibilidade das minorias reivindicarem seus 

direitos. 

Completamente distinta das antigas leis do ordenamento jurídico brasileiro, 

este revolucionário diploma legislativo traz diferentes técnicas e formas de 

interpretação, sendo elas: a revogação das normas infraconstitucionais, antes 

regidas, quando forem incompatíveis; a declaração de inconstitucionalidade das leis 

criadas pós Constituição; a declaração de inconstitucionalidade por omissão, 

trazendo por consequência a convocação à atuação do legislador; e a interpretação 

de todo o restante ordenamento jurídico sobre a ótica da Constituição, ora aplicando 

os valores e fins constitucionais, ora declarando a inconstitucionalidade parcial da 

norma, aplicando-a, onde estiver o erro, aos filtros constitucionais. 

Diante da citação destes novos aspectos de interpretação tem-se a falsa 

premissa de que as interpretações tradicionais do direito perderam por completo seu 

espaço, coisa que não ocorreu, assim como Barroso (2007, p.09) relaciona: 

 

A interpretação jurídica tradicional não está derrotada ou superada como 
um todo. Pelo contrário, é no seu âmbito que continua a ser resolvida boa 
parte das questões jurídicas, provavelmente a maioria delas. Sucede, 
todavia, que os operadores jurídicos e os teóricos do Direito se deram 
conta, nos últimos tempos, de uma situação de carência: as categorias 
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tradicionais da interpretação jurídica não são inteiramente ajustadas para a 
solução de um conjunto de problemas ligados à realização da vontade 
constitucional. A partir daí, deflagrou-se o processo de elaboração 
doutrinária de novos conceitos e categorias, agrupados sob a denominação 
de nova interpretação constitucional, que se utiliza de um arsenal teórico 
diversificado, em um verdadeiro sincretismo metodológico. 

  

Dentro deste contexto, fica claro dizer que as interpretações devem ser 

utilizadas sim pelo direito, levando em conta que, diante da citação acima colocada, 

o melhor caminho para uma boa interpretação é a junção dos princípios e valores 

constitucionais com as normas infraconstitucionais resultando em um sincretismo 

metodológico. 

Dentro dessa vertente, Canotilho (1991, p.45) expõe seu posicionamento com 

excelência, assim alegando:  

 

A constitucionalização do direito infraconstitucional não tem como sua 
principal marca a inclusão na Lei Maior de normas próprias de outros 
domínios, mas, sobretudo, a reinterpretação de seus institutos sob uma 
ótica constitucional.  

 

Deste modo, a interpretação, para que seja realizada de forma eficaz, deve 

unir os princípios acima relacionados com os atos da vida civil, ou seja, unindo o 

texto constitucional às leis infraconstitucionais, fazendo com que a aplicação de 

todas estas novas vertentes seja realmente aplicada ao caso concreto. O direito, 

interpretado pela Lei Maior, deixa de ser uma utopia e passa a ser uma realidade 

vivenciada pelos brasileiros. 
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4. A EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

Neste capitulo, será analisada a eficácia horizontal, tomando por base os 

conceitos de direitos fundamentais, juntamente com o de eficácia horizontal, além de 

discorrer sobre as dimensões dos direitos fundamentais e sobre as teorias da 

eficácia horizontal, com o intuito de concluir qual é a teoria adotada pelo Brasil.  

O conceito de Direitos Fundamentais é subjetivo e, portanto, muito difícil de 

ser definido. Porém, mesmo com toda essa dificuldade, os referidos direitos podem 

ser exemplificados a fim de uma melhor visualização. 

Ocorre que a facilidade é tanta no sentido da exemplificação que a própria 

Constituição Federal elenca em vários artigos os Direitos Fundamentais, e, além 

dela, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, tendo estes, valor de Emenda 

Constitucional, já que os mesmos apresentam informações acerca dos direitos 

supramencionados. 

Desta forma, Bonavides (2015, p.575) classifica: 

 

Os direitos fundamentais propriamente ditos são, na essência, entende ele, 
os direitos do homem livre e isolado, direitos que possui em face do Estado. 
E acrescenta: numa acepção estrita são unicamente os direitos da 
liberdade, da pessoa particular, correspondente de um lado ao conceito do 
Estado burguês de Direito, referente a uma liberdade, em princípio ilimitada 
diante de um poder estatal de intervenção, em princípio limitado, 
mensurável e controlável. 

 

Neste mesmo molde, Araújo e Nunes Junior (2005, p.109-10) dispõem: 

 

Os direitos fundamentais podem ser conceituados como a categoria jurídica 
instituída com a finalidade de proteger a dignidade humana em todas as 
dimensões. Por isso, tal qual o ser humano, tem natureza polifacética, 
buscando resguardar o homem na sua liberdade (direitos individuais), nas 
suas necessidades (direitos sociais, econômicos e culturais) e na sua 
preservação (direitos relacionados à fraternidade e à solidariedade). 

 

Sendo assim, diante das definições, as quais buscam, fielmente, como fonte 

segura, a exemplificação do que está sendo remetido, pode-se interpretar que os 

Direitos Fundamentais estão intimamente ligados ao homem em seu caráter moral, 

veiculado aos princípios descritos na Lei Maior. 

Na busca de maior probabilidade possível de aprendizagem e fixação, não se 

pode continuar tal assunto sem classificar tais Direitos em suas dimensões para que 
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seja interpretado cada ponto de forma isolada, ou dependendo da situação o 

aglomerado de dois ou mais. 

Os Direitos Fundamentais anteriormente eram divididos em gerações, porém 

devido à terminologia da palavra, a qual remete à superação das antigas em função 

das mais novas, faz-se necessário a alteração para o termo dimensões, o qual 

refere-se com maior exatidão aos moldes que devem ser aplicados, sendo estes de 

vinculação entre todas elas, ou seja, nenhuma sendo mais ou menos importante que 

a outra e todas se complementando. 

De acordo com Sarlet (2001, p.49-50): 

 

[...] a teoria dimensional dos direitos fundamentais não aponta, tão-somente, 
para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a natureza 
complementar de todos os direitos fundamentais, mas afirma, para, além 
disso, sua unidade e indivisibilidade no contexto do direito constitucional 
interno [...] 

 

Sendo assim, as dimensões são divididas em três, segundo a doutrina 

majoritária, e até cinco, segundo a doutrina minoritária, como trata, por exemplo, 

Paulo Bonavides (2005).  

Deste modo, a primeira dimensão, a qual também pode ser chamada de 

direitos de liberdade ou liberdades públicas, faz referência a direitos civis e políticos, 

como direito a vida, liberdade, propriedade, entre outros. Estes podem também ser 

chamados de direitos negativos, pois impõem uma abstenção ao Estado, ou seja, 

impõem uma obrigação de não fazer a ele. 

Nesta mesma acepção, Bonavides (2015, p.578) cita que: 

 

Os direitos de primeira geração entram na categoria do status negativo da 
classificação de liberdades e fazem também ressaltar a ordem dos valores 
políticos a nítida separação entre a sociedade e o Estado. Sem o 
reconhecimento dessa separação, não se pode aquilatar o verdadeiro 
caráter anti-estatal dos direitos da liberdade, conforme tem sido professado 
com tanto desvelo teórico pelas correntes do pensamento liberal teor 
clássico.  

 

Para Locke (2003, p.76), a existência de tal dimensão faz relação à natureza 

do homem livre, igual e independente e com o patrimônio que este possui, quando o 

autor esclarece que:  

 

Os homens são por sua natureza livres, iguais e independentes, e por isso 
ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder 
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político de outrem sem dar seu consentimento. O único modo legítimo pelo 
qual alguém abre mão de sua liberdade natural e assume os laços da 
sociedade civil consiste no acordo com outras pessoas para se juntar e unir-
se em comunidade, para viverem com segurança, conforto e paz umas com 
as outras, com a garantia de gozar de suas posses, e de maior proteção 
contra quem não faça parte dela. 

 

No que tange à segunda dimensão, são os direitos econômicos, sociais e 

culturais, sendo estes traduzidos pelo direito à saúde, educação, cultura, trabalho, 

entre outros, podendo, então, serem chamados de direitos positivos, visto que 

impõem uma ação do Estado. Então, torna-se a aplicabilidade desta dimensão muito 

mais difícil que a primeira, pois, neste caso, o Estado terá que desembolsar recursos 

para suprir as necessidades da população, por exemplo, construindo hospitais e 

escolas. 

O surgimento desta dimensão está muito ligado ao forte desenvolvimento 

social, trazido pela Revolução Industrial e seus desfechos de abusos de poder 

econômico. Dentro desta perspectiva, Bonavides (2015, p.578) expõe que: 

 

Logo na entrada dessa dimensão, houve uma baixa normatividade, por 
possuir uma eficácia com dívidas, pois, haveria uma inversão de polos, 
sendo que o Estado agora passaria a prestar assistência e recursos aos 
cidadãos. 

 

Já a terceira dimensão diz respeito à fraternidade, solidariedade e direitos 

coletivos, podendo ser exemplificados pelo direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, direito ao patrimônio histórico, entre outros.  

Esta dimensão é marcada pelo fim da Segunda Grande Guerra, visto que o 

momento era propício para a “entrada” dos princípios em questão, levando em 

consideração todas as atrocidades cometidas nesta fase, assim como também 

relatadas no primeiro capitulo deste artigo. 

Em se tratando da quarta e quinta dimensões destes direitos, a doutrina 

minoritária é quem defende, sendo um dos seus maiores entusiastas o jurista Paulo 

Bonavides (2015)2. A doutrina majoritária entende que todos estes direitos acima 

citados se encaixam em uma das três dimensões já definitivamente criada e apoiada 

pelos doutrinadores. 

                                                            
2 Somente para informação, estas fazem referência respectivamente à: direito à democracia, 

informação e pluralismo, além de direito à paz. 
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Superada a breve explicação dos conceitos, o que realmente importa neste 

capítulo é a horizontalidade dos direitos acima descritos, ou seja, a sua eficácia no 

dia a dia do cidadão. 

Neste sentido, nada mais justo que iniciar o tema principal trazendo um 

conceito da eficácia dos direitos fundamentais, assim remetido por Sarlet (2014, 

p.248):  

 

[...] podemos definir a eficácia jurídica como a possibilidade (no sentido de 
aptidão) de a norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada aos 
casos concretos e de - na medida de sua aplicabilidade – gerar efeitos 
jurídicos, ao passo que a eficácia social (ou efetividade) pode ser 
considerada como englobamento tanto à decisão pela efetiva aplicação da 
norma (juridicamente eficaz), quanto ao resultado concreto decorrente - ou 
não – desta aplicação.  

 

Na sequência, é coerente expressar que existem três teorias que podem ser 

aplicadas à eficácia dos Direitos Fundamentais, sendo elas: teoria da ineficácia dos 

direitos fundamentais, teoria da eficácia indireta e mediata e teoria da eficácia direta 

e imediata. 

A teoria da ineficácia dos direitos fundamentais, ou teoria da State Action, é 

aquela adotada pelos Estados Unidos, sendo reconhecida tanto pela jurisprudência 

quanto pela doutrina daquele país, a qual defende somente a verticalidade dos 

direitos fundamentais, ou seja, defende que a limitação deve somente ser imposta 

ao Poder Público, fazendo com que os particulares (horizontalidade) não tenham 

limites a serem seguidos. 

Neste sentido, tal teoria, na prática, pode ser utilizada somente em locais de 

desenvolvimento econômico pleno somado ao modo de pensar da sociedade 

voltada fortemente ao capitalismo, como é o caso dos Estados Unidos. A teoria se 

encaixa neste país devido ao modo de pensar consumerista que possui, fazendo 

com que possuam uma regulamentação das atividades particulares sendo provida 

pela autonomia dos contratantes. 

Deste modo, refletindo os valores até então apresentados, não se faz possível 

moldar os direitos fundamentais a esta teoria, visto que, a mesma sempre se 

corromperá para o contratante que possuir melhor condição financeira, fazendo com 

que não haja razoabilidade nas discussões e prejudicando o que possuir menor 

poder de compra. 

Com o mesmo entendimento, Sarmento (2006, p.196-7) cita: 
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Enfim, parece-nos que a doutrina da state action, apesar dos erráticos 
temperamentos que a jurisprudência lhe introduziu, não proporciona um 
tratamento adequado aos direitos fundamentais, diante do fato de que os 
maiores perigos e ameaças a estes não provêm apenas do Estado, mas 
também de grupos, pessoas e organizações privadas. Ademais, ela não foi 
capaz de construir standars minimamente seguros e confiáveis na jurisdição 
constitucional norte-americana. Tal teoria está profundamente associada ao 
radical individualismo que caracteriza a Constituição e a cultura jurídica em 
geral dos Estados Unidos [...]  

 

Já a teoria da eficácia indireta e mediata diz respeito à objetivação dos 

direitos fundamentais, fazendo com que estes tenham que ser descritos na 

Constituição e serem aplicados de acordo com formulado nela. Nesta teoria, devido 

a intima ligação com a autonomia da vontade e também com a falta da subjetivação 

dos direitos, estes podem ser renunciados. 

De acordo com esta teoria, o norteador dos problemas que surgissem seriam 

as normas gerais do direito que também deveriam estar expressas na Lei Maior, 

levando em conta os paradigmas de boa-fé, ordem pública, bons costumes. 

Devido ao caso “Luth”3, na Alemanha, local também de criação desta teoria, 

surge então o reconhecimento da forma e aplicação dos direitos fundamentais nas 

relações privadas de forma indireta assumindo o valor da liberdade.  

Comprovando o que foi supra-referenciado, Ubillos apud Diógenes Júnior 

(2012, s.p) diz que: 

 

La teoría de la eficacia mediata o directa, por la que se decanta buena parte 
de la doctrina, es una solución intermedia que trata de sortear los escollos 
de orden dogmático que han venido dificultando el reconocimiento general 
de la Drittwirkung en su versión pura. Esto se consigue condicionando la 
operatividad de los derechos fundamentales en el campo de las relaciones 
privadas a la mediación de un órgano del Estado, que además de estar 
vinculado directamente a estos derechos ha de ser consecuente con el 
deber de protección que se deriva de la dimensión objetiva de los derechos 
fundamentales. Se requiere concretamente la intervención del legislador o la 
recepción a través del juez, en el momento de interpretar la norma aplicable 
al caso.4 

                                                            
3 Disponível em: <https://direitosfundamentais.net/2008/05/13/50-anos-do-caso-luth-o-caso-mais-
importante-da-historia-do-constitucionalismo-alemao-pos-guerra/> 
4  A teoria da eficácia mediata ou direta, pelo que se fala por grande parte da doutrina, é um 
compromisso que tenta superar as armadilhas de ordem dogmática, as quais têm dificultado o 
reconhecimento geral da Drittwirkung na sua forma pura, isto é, conseguido, através do 
condicionamento da operação dos direitos fundamentais no domínio das relações privadas para a 
mediação de um órgão do Estado, além de ser diretamente ligado a estes direitos devem ser 
consistentes com o dever de proteção é derivada da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 
Requer-se concretamente a intervenção do legislador ou a recepção através do juiz, no momento de 
interpretar a norma ao caso. (Tradução livre). 
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No que se refere à teoria direta e imediata dos direitos fundamentais, é aquela 

que exprime na aplicação expressa (direta) dos direitos fundamentais, não 

precisando a mesma estar prevista na legislação. Embora tenha sido criada na 

Alemanha não é a teoria aplicada por ela, já que seus moldes não foram encaixados 

à jurisprudência local. 

Diferentemente do discutido até então, o Brasil adere a tal teoria, já que esta 

consegue ser mais eficaz ao modelo econômico e cultural deste país, o qual segue 

com uma enorme desigualdade econômica e possui muito do “jeitinho brasileiro”. 

Além disso, esta teoria não se faz absoluta em sua eficácia, pois cada caso será 

analisado no seu tempo e em função do direito postulado. 

Indo ao encontro desta explanação, Sarmento (2006, p.205) propõe: 

 

[...] que na teoria da aplicação direta ou mediata, os seguidores e 
apoiadores não se abstêm e que existem particularidades para cada caso, 
porém não há necessidade de ponderar direitos como a autonomia privada, 
e nem mesmo trata-se de uma tese absoluta, que irá resolver os problemas 
da ordem jurídica como afirma os não adeptos.  

 

Neste sentido, para que não haja problemas na interpretação da norma e 

também para que não haja duas ou mais interpretações sobre os direitos 

fundamentais, é aplicada tal teoria para que, em defesa dos que possuem menor 

poder de compra, torne-se aplicável a devida igualdade entre os desiguais, ou seja, 

para que haja a ponderação entre os particulares, também, e não somente entre o 

Estado e a população. Sarmento (2006, p.237) concebe que “a eficácia dos direitos 

individuais é direta e imediata, e não depende da atuação do legislador ordinário, em 

se exaurindo na interpretação das cláusulas gerais do Direito Privado”, 

 Além disso, a Constituição Federal possui característica intervencionista e 

social, com preceitos elencados em uma ementa social e econômica, segundo o que 

se menciona nos artigos 6º, 7º, 196, entre outros, e possui o escopo de, segundo o 

artigo 3º da Lei Maior, construir uma sociedade livre justa e solidária. 

Neste sentido, a jurisprudência anda par e passo com doutrina, visto que na 

decisão do Recurso Extraordinário nº 201819/RJ, que envolve um caso emblemático 

referente à eficácia direta e imediata, sendo abordada uma impetração de recurso 

pela empresa UBC (União Brasileira de Compositores), o qual tem fundamento de 

ratificar a sentença que determinou a restituição de um dos sócios que foi excluído 
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sem atentar aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Segue a ementa do 

mesmo: 

 

“EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS: UNIÃO 
BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SE 
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICACIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO 
DESPROVIDO. 
I – EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 
PRIVADAS. As vinculações a direitos fundamentais não ocorrem somente 
no âmbito das relações entre 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, estacando direcionados 
também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. 
II – OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA 
PRIVADAS 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 direito 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. (BRASIL, 2005).  
 

Valendo-se do citado até o momento, o acordão, neste capítulo, vem como 

forma de ilustrar quão importante a eficácia horizontal se fazia à época e ainda se 

faz na atualidade, visto que o Ministro Gilmar Mendes, fundamenta com muita 

destreza tal aplicação e expõe com outras palavras o que vem sendo disposto no 

presente texto. 

Em continuação ao acordão vê-se que o Ministro em questão defende os 

direitos fundamentais, fazendo com que retire o sentido de apenas defender a 

verticalidade da eficácia e cada vez mais, no Brasil, a horizontalidade toma conta. 

Assim segue: 

 
III – SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCARATIVOS. 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 dominar de 
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espaço público, ainda que não-estatal. À União Brasileira de Compositores 
– UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, 
portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e 
fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do 
quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do 
contraditório, ou do devido processo constitucional, onera 
consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os 
direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das 
garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a 
própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da 
/atividade exercida pela sociedade e a dependência do vinculo associativo 
para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a 
aplicação direita dos direitos fundamentais concernentes aos devido 
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art5, LIV e LV, C/88). 
IV – RECURSO EXTRAODINÁRIO DESPROVIDO”. (BRASIL, 2005). 

 

Deste modo, faz-se nítida a opção por esta última teoria, pois de acordo com 

a explanação acima, o Brasil, não poderia em nenhum momento eleger, por 

exemplo, pela mesma teoria que os Estados Unidos opta, a qual não defende a 

horizontalidade dos direitos, mas apenas a verticalidade, visto seu problema interno 

de má distribuição de renda e sua cultura não acompanham tal teoria. Além do mais, 

a Constituição Federal também seria violada no caso de outra opção, já que o artigo 

5º elenca vários direitos. 
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5. A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E A RELATIVIZAÇÃO DA 
PACTA SUNT SERVANDA 
 

Neste capitulo, será considerado o princípio da função social do contrato, 

trazendo então a relativização do pacta sunt servanda. Neste sentido, será abordada 

a legislação pertinente, além de doutrinas e um caso prático revelando a importância 

do tema para o ordenamento jurídico e sua afetação no princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

A fim de fomentar a discussão aqui em pauta, é relevante apreciar que, desde 

o aparecimento do homem, há sinais da existência de pactos, o que facilmente pode 

ser subentendido, pois estes viviam em tribos, e, para sua convivência, 

necessariamente, teriam que existir regras. Porém, somente com a evolução trazida 

pelos romanos é que o contrato alcançou o status e a forma que tem atualmente. 

A função social do contrato, uma dessas muitas evoluções, pode ser 

conceituada como o limite imposto pelo Estado em função de um negócio jurídico, 

entre particulares, ditado por um instrumento, o qual deverá respeitar todos os 

precípuos, pautados até o momento neste trabalho, para que se possa proteger 

ambas as partes do negócio. 

Nesta mesma toada, Gagliano e Pamplona Filho (2012, p.25) cita que:  

 

[...] contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, 
limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé, objetiva, 
autodisciplinar os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a 
autonomia das suas próprias vontades. 

 

Deste mesmo modo, Tartuce (2014, p.18) diz que: 

 

[...] contrato é um ato jurídico em sentido amplo, em que há o elemento 
norteador da vontade humana que pretende um objetivo de cunho 
patrimonial (ato jurígeno); constitui um negócio jurídico por excelência. Para 
existir o contrato, seu objeto ou conteúdo deve ser lícito, não podendo 
contrariar o ordenamento jurídico, a boa-fé, a sua função social e 
econômica e os bons costumes. 

 

Nota-se que os autores supramencionados definem o termo contrato da 

mesma forma, cada um sob suas diretrizes, mas sempre remetendo à boa fé e a 

função social do mesmo, ou seja, como já dito, um preceito de validade ao negócio 

jurídico firmado entre as partes. 
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Devido à postura intervencionista apresentada pelo Estado, levando em 

consideração a teoria aplicada pelo Brasil na horizontalidade dos direitos 

fundamentais, a função social dos contratos tornou-se algo de extrema importância, 

visto que será ela quem trará aos particulares o limite trazido pelo Estado, levando 

em consideração, sempre, a busca pela nivelação de igualdade das partes e o 

máximo de eficácia para ambos em seu objeto, seja ele qual for. 

Assim como Rotta apud Correio (2011, p.3) apresenta: 

 

Haverá um intervencionismo, cada vez maior, do Estado nas relações 
contratuais, que deixa conceitos como o individualismo e o voluntarismo, 
símbolo do liberalismo decadente, do século XIX de lado, e passa a ter 
preocupações de ordem social, com a imposição de um novo paradigma, o 
princípio da boa-fé objetiva e a busca do Estado Social. 

 

Além desta horizontalidade de que trata o capítulo anterior, deve-se também 

remeter a reflexos importantes em outros ramos, quais sejam: trabalhistas, meio 

ambiente, sociais, morais, sendo estes no âmbito dos direitos da personalidade. Em 

resumo, todo o conteúdo do pacto deve expedir efetiva socialização das cláusulas, 

transformando o que, anteriormente, era uma simples negociação em algo maior, 

que trará benefícios a todo um coletivo. 

Desta forma, a função social também pode ser chamada de socialização do 

contrato, visto que a prioridade neste princípio é proteger todos aqueles direitos 

sociais que existem em um contrato, lembrando sempre que existem duas ou mais 

partes neste instrumento e que ambos necessitam ser inseridos em um mesmo 

contexto para que exista uma nivelação entre eles, além da revitalização de todos os 

pensamentos acima expostos. 

Neste mesmo sentido, Eduardo Sens Santos apud Gagliano e Pamplona Filho 

(2012, p.38) esclarece que: 

 

[...] o contrato não pode mais ser entendido como mera relação individual. É 
preciso atentar para os seus efeitos sociais, econômicos, ambientais e até 
mesmo culturais. Em outras palavras, tutelar o contrato unicamente para 
garantir a equidade das relações negociais em nada se aproxima da ideia 
de função social. O contrato somente terá uma função social — uma função 
pela sociedade — quando for dever dos contratantes atentar para as 
exigências do bem comum, para o bem geral. Acima do interesse em que o 
contrato seja respeitado, acima do interesse em que a declaração seja 
cumprida fielmente e acima da noção de equilíbrio meramente contratual, 
há interesse de que o contrato seja socialmente benéfico, ou, pelo menos, 
que não traga prejuízos à sociedade — em suma, que o contrato seja 
socialmente justo.  
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A partir destes dados, a interpretação lógica remete à ideia de que tal 

princípio é constitucional, visto que é uma norma geral que incide em todos os 

contratos. 

Deste modo, Reale apud Tartuce (2014, p.65) alerta sobre o amparo 

constitucional da função social e diz que: 

 

[...] as alterações supervenientes de caráter factual ou axiológico podem 
influir na exegese do contrato – sobretudo quando sobrevêm paradigmas 
fundamentais, como, por exemplo, o de sua função social, corolário lógico 
da função social da propriedade, do que ele emerge – mas nunca até o 
ponto de se olvidar que o objetivo inicialmente visado representa o conteúdo 
mesmo do contrato, dando-nos o sentido real das operações e meios 
empregados pelas partes para o seu adimplemento, ou para descumpri-lo. 

 

Levando-se em conta, então, que a função social possui conotação de 

princípio constitucional, deve-se esta ser tratada como tal, podendo deste modo 

anular os contratos quando não respeitadas as imposições. Tal afirmação pode ser 

encontrada no Artigo 5º, inciso XXIII da Lei Maior5, o qual deve ser lido de forma 

ampliativa aos contratos. 

Em reforço ao explanado acima, Diniz apud Tartuce (2014, p.64) cita que: 

 

[...] como bem assevera Celso Antônio Bandeira de Mello: ‘violar um 
princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma qualquer. A 
desatenção ao princípio implica em ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, ao 
ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda a estrutura nelas 
reforçada.’ Se assim é, incabível seria e existência de direito adquirido ou 
ato jurídico perfeito contra norma de ordem pública, aplicável 
retroativamente a atos anteriores a ela. O direito precedente cede a ela o 
lugar, submetendo-se aos princípios da função social do contrato e da 
propriedade, com os quais não pode conflitar, visto que têm supremacia por 
força da Constituição Federal. 

 

A dúvida se fazia inserida no ordenamento jurídico anterior (Código Civil de 

1916) e com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, a função social, 

um princípio extrínseco no que se refere aos contratos, tendo este, como acima 
                                                            
5 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
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citado, ter que ser interpretado de forma expansiva, somente foi trazido a luz de 

nosso ordenamento no Código Civil de 2002, assim relata Wald apud Gagliano e 

Pamplona Filho (2012, p.40): 

 

A atribuição de uma função social ao contrato é decisão oportuna ao 
legislador que, em tese, não altera o respectivo regime jurídico, pois já se 
repelia o abuso de direito, com base na interpretação do art. 160 do 
CC/1916 e na norma constitucional de 1988. Efetivamente, a partir do 
momento em que o direito constitucional brasileiro considerou que a 
propriedade tinha uma função social (art. 5.º, XXIII), conceituando-a 
amplamente, ou seja, no sentido de abranger todos os bens, o mesmo 
princípio haveria de ser aplicado aos contratos. Assim, em termos gerais, 
pode-se considerar que o novo Código explicitou uma norma constitucional, 
ratificando o entendimento implícito da legislação anterior e da construção 
jurisprudencial. 

 

Passando então à norma infraconstitucional, esta possui uma remissão direta 

ao contrato, ou seja, de forma mais clara, de interpretação sem necessidade de 

leitura do dispositivo legal de forma ampliativa. Encontra-se no Artigo 421, do Código 

Civil de 20026, o fundamento legal para toda a base deste capítulo, e, mesmo o texto 

tendo um número reduzido de palavras, para a população, principalmente aqueles 

que necessitam de uma maior proteção do Estado, é a garantia de que todos, ao 

contratar, terão seus limites estabelecidos pelo princípio da função social. 

A atribuição de princípio fundamental da Constituição Federal a que se incide 

a função social no âmbito dos contratos nos remete, também, ao Enunciado nº 411, 

da V Jornada de Direito Civil7, ou seja, além de toda a estrutura trazida pela Lei 

Maior, o princípio do qual se fala é muito estudado por vários autores. 

Toda esta discussão se faz tão presente na vida da população, que 

recentemente o Supremo Tribunal Justiça julgou uma ação relacionada à função 

social e remeteu-se obviamente ao Artigo 421 do Código Civil, trazendo então tal 

acórdão: 

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. 
DIVERSAS TESES. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE 
VONTADE. LEGITIMIDADE PARA O ATO. FUNÇÃO SOCIAL DO 
CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. INVALIDADE DAS COBERTURAS QUE 
GERARAM INDENIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. No presente 
caso, as pretensões de verificar a desnecessidade de manifestações 

                                                            
6 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 
7 Enunciado nº 411, da V Jornada de Direito Civil. Art. 186. O descumprimento de contrato pode gerar 
dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988. 
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individuais de vontade diante da existência de legitimidade, a presença da 
função social do contrato e da boa-fé e a invalidade das coberturas que 
geraram indenização, somente se processam mediante o reexame do 
conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 
7/STJ. 2. Agravo interno não provido. (BRASIL, 2016). [grifo do autor] 

 

Deste modo, graças aos avanços sociais, os princípios – entre eles o da 

função social – que norteiam o ordenamento jurídico brasileiro vêm sendo aplicados 

da forma como devem ser: priorizando os aspectos relacionados neste trabalho e 

fazendo com que a população tenha uma segurança maior8 na contratação de algo.  

Levando em conta a fórmula aplicada para exercer o direito da função social 

do contrato, é possível apreciar no Artigo 421, do Código Civil, uma parte negativa, 

ligada a palavra “limites”, e outra positiva, ligada a palavra “razão”, assim como 

Tomasevicius Filho apud Ferreira (2008, p.210) relata que:  

 

No direito brasileiro, o art. 421 tem uma redação contraditória, pois 
estabelece, ao mesmo tempo, tanto a concepção negativa, quanto a 
concepção positiva de liberdade, já que a liberdade de contratar será 
exercida nos limites (concepção negativa) e em razão (concepção positiva) 
da função social do contrato. 

 

Pode-se então pensar que a função social faz papel limitador referente à 

autonomia da vontade, o que não deve ser visto por esta ótica, já que não há 

nenhum impedimento para contratar, desde que respeite os princípios. Ou seja, em 

qualquer ramo do direito ou até mesmo para que haja um convívio, minimamente 

ponderado, em sociedade, é necessário o respeito a preceitos maiores, 

relativizando, neste caso, a simples economia, por si só. 

Este entendimento limitador pode causar alguns problemas para a sociedade, 

como é o caso dos contratos de trabalho, por exemplo, os quais não existindo, sem 

seus direitos e deveres, as condições do funcionário, poderiam ser análogos à 

escravidão, desrespeitando, assim, a Constituição e o próprio princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

Nesta mesma toada, Prata apud Ferreira (2008, p. 209) define que: 

 

Na concepção clássica do contrato, o elemento funcional no conceito de 
negócio jurídico era de natureza estritamente individual, destinado a realizar 
os interesses meramente subjetivos das partes. As limitações à autonomia 

                                                            
8 Contratos de adesão, como os de contratação de financiamentos bancários, por exemplo, podem 
ser revisados em ações judiciais, fundamentando-as na situação desfavorável – pagamento de juros 
abusivos - ao que o contratante se encontra pela necessidade do objeto em questão. 
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privada colocavam-se, neste contexto, como um elemento externo, alheio 
ao conceito de autonomia e de negócio. Ao passo que, na concepção 
social, à vista do não preenchimento automático da satisfação do interesse 
geral através do puro exercício da autonomia privada, prepondera a ideia de 
que a funcionalização do negócio tem de ser encarada não como uma 
perspectiva global e estranha à configuração do conceito, mas integrada na 
própria estrutura conceitual. 

 

Graças a este princípio e a inversão de valores no pensamento da população 

ocorre, então, por vários motivos, os quais foram explanados no primeiro capítulo 

deste trabalho, a relativização do pacta sunt servanda, evoluindo, portanto, do 

individualismo para o pensamento coletivo, fazendo com que houvesse uma maior 

aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana e tendo assim um direito 

mais justo e não apenas aquele que segue a letra de lei. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A evolução dos contratos se faz nítida dentro do explanado, visto que se parte 

da ausência de codificação, em meados do século XIX, é alcançada a partir do final 

do século XX: a possibilidade de buscar uma equidade entre as partes, sem 

desrespeitar os princípios adotados pela Constituição Federal de 1988. 

São vários então os motivos para o desenvolvimento dos contratos, visto que 

são mais de cem anos de história para estruturar uma legislação como a que o 

Brasil possui.  

Frente a tanto, é necessário, portanto, considerar que o Código Civil de 1916 

foi concebido em uma época em que a burguesia europeia era modelo para todo o 

mundo, era quem detinha o poder da época. Logo, seria da Europa o modelo que 

deveria ser utilizado como base. 

No entanto, com os fatos ocorridos na Segunda Guerra Mundial, o padrão até 

então apresentado como “modelo de legislação” tornava-se arcaico, já que a 

aplicação da lei ou dos contratos – também tidos como lei -, simplesmente pelo que 

estava escrito, sem ao menos buscar um julgamento justo da causa, não estaria 

mais em consonância com o que realmente era de se esperar à época, devido aos 

reclames da população. 

Diante da dura crítica trazida pela população, iniciou-se um ciclo de novos 

entendimentos trazidos pelo Poder Judiciário, o qual, ao menos, possibilitou que 

fosse trazida à luz de alguns julgamentos uma nova forma de interpretação das leis 

ou dos contratos, no entanto, nem todos os juízes da época compreenderam esta 

possibilidade. Ou seja, enquanto os legisladores não alteraram o ordenamento 

jurídico, a população sofreu com a insegurança jurídica. 

Lembrando do cenário em questão, em 1988, a Constituição Federal é criada, 

dotada de vários valores, fins públicos, princípios e regras, atendendo então aos 

clamores da população. Neste sentido, os julgamentos, a partir da nova Lei Maior, 

deveriam ser realizados de acordo com a justiça e equidade. Além do mais, é nela 

que se encontra o princípio mais importante de todo o ordenamento jurídico: o da 

dignidade da pessoa humana. 

Diante do novo contexto, alterações significativas ocorreram podendo citar 

inicialmente a possibilidade de intervenção do Estado em relação aos particulares, o 

que antes não poderia ocorrer, além da intervenção daquele na relação entre estes, 
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possibilitando, assim, a eficácia horizontal – entre particulares – e vertical – entre 

Estado e particular. 

Alcançando o auge da evolução dos contratos, é imperativo considerar a 

entrada em vigor do Código Civil de 2002, remetendo-se diretamente para a 

essência dos contratos, em seu artigo 421, o qual traz o princípio da função social 

do contrato, relevando, assim, a aplicação de um direito voltado à população como 

um todo, relacionado à justiça e não ao fato de simplesmente estar escrito. 

Então, devido à evolução traçada pela Constituição Federal, atualmente, 

pode-se falar em um direito justo, tomando-se por base os contratos, visto que serão 

aplicados todos os princípios existentes, sendo o alicerce da questão tratada o 

princípio da dignidade da pessoa humana, o qual tem aplicação intrinsecamente à 

função social do contrato. 

Nesta perspectiva, de forma alguma, contratos que não respeitem essa nova 

vertente devem ter aplicação, visto que existe uma norma geral à qual devem seguir. 

Ou seja, os contratos, diferentemente do que acontecia no passado, somente terão 

aplicabilidade quando cumprirem todos os requisitos legais, do contrário serão 

apenas um documento facilmente reformados em juízo. 

Assim sendo, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações particulares é 

capaz de exercer função significativa para a constituição de uma sociedade menos 

desigual, apreciando sempre os problemas fáticos encontrados no Brasil, na busca 

constante do verdadeiro sentido da definição de justiça. 
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