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Resumo: O artigo apresenta as principais teorias sobre a aplicação de 
direitos fundamentais nas relações privadas, destacando que as distinções 
entre elas não as impede de levar a resultados comuns, à luz do caso espe-
cífico da distinção de gênero nos planos de previdência complementar.
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Sumário: 1 Introdução – 2 Teorias sobre a eficácia dos direitos funda-
mentais nas relações privadas – 3 A eficácia dos direitos fundamentais nas 
relações privadas no Brasil – 4 Por uma abordagem compatível com a uni-
dade e complexidade do ordenamento e com a relativização da dicotomia 
entre direito público e direito privado – 5 Conclusão – Referências

1 Introdução

Há alguns anos ganhou grande destaque na doutrina nacional o tema  
da aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Dissertações e  
teses foram desenvolvidas e grandes obras publicadas difundindo o relevante 
debate teórico acerca da chamada “eficácia horizontal dos direitos fundamen-
tais”. Foram trazidas ao cenário nacional as diversas correntes e seus argumentos 
acerca das hipóteses e da forma em que os direitos fundamentais podem ser 
invocados por um particular não contra o Estado, mas perante outros particulares.

Não será precipitado afirmar, como será exposto adiante, que no Brasil  
a aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações privadas era premissa 
razoavelmente consolidada. Ainda mais do que em outros países, nossa história 
conta com diversos exemplos de opressão perpetrada por “poderes privados”, 
como nas relações entre consumidor e fornecedor, empregador e empregado, 
marido e mulher, pais e filhos, e nossa jurisprudência não descurou desse fato, 
fazendo valer o respeito aos princípios constitucionais também nas relações  
privadas.

Diante disso, a utilidade das construções teóricas alienígenas centrou-se 
aqui mais na forma mais adequada de aplicar e fundamentar os direitos funda-
mentais nas relações privadas. Não se pode deixar de reconhecer que foi enorme 
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contribuição ao processo mais amplo de constitucionalização do direito privado, 
revitalizando com os princípios constitucionais as tão tradicionais estruturas 
conceituais do direito privado.

Hoje nossa jurisprudência volta-se a debater a possibilidade de que con-
tratos de previdência complementar estabeleçam diferenças entre homens  
e mulheres no que tange aos requisitos de contribuição para a fruição dos bene-
fícios. Tendo em vista que tais planos envolvem o recebimento de uma prestação 
quando da aposentadoria, e que a aposentadoria das mulheres ocorre mais  
cedo por determinação constitucional, os planos de previdência complementar 
vêm exigindo um sistema mais custoso para as mulheres, impondo contribui-
ções maiores, ou prevendo aposentadorias menores, para compensar o período 
inferior de contribuição.

No caso da previdência pública, isso não ocorre, diluindo-se o custo 
da aposentadoria anterior das mulheres no sistema de solidariedade social 
que permeia todo o sistema. No entanto, na previdência privada o regime é 
contributivo e, por conta disso, combinar a aposentadoria anterior das mulhe-
res com um sistema de contribuição igual ao dos homens imporia às entida des 
a internalização ou o repasse de tais custos. A questão que se coloca hoje é se  
a eficácia dos direitos fundamentais poderia implicar a exigência disso no âm bito 
dos contratos privados. A doutrina especializada no tema parece reticente:  
“Não se pode falar exatamente em solidariedade se o regime é de capitalização. 
A pessoa recebe sobre o que pagou. O sistema é contratual” (MARTINS, 2004, 
p. 484). 

Dessa forma, utiliza-se esse exemplo para ilustrar as diversas teorias  
sobre a incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas e debater 
sua eficácia em uma fundamentação argumentativa da solução para esse tipo  
de problema no ordenamento jurídico brasileiro.

2 Teorias sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas

As diversas teorias sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações 
privadas têm sua origem na superação da concepção liberal burguesa dos direitos 
fundamentais e partem do pressuposto de que eles expressam uma ordem  
de valores objetiva, que tem efeito irradiante (SARLET, 2000). Trata-se da cha-
mada dimensão objetiva dos direitos fundamentais, consistente na afirmação de  
que as escolhas valorativas expressas pelo rol de direitos fundamentais devem 
orien tar a ação de todos os setores da sociedade. A função legitimadora dos 
direitos fundamentais, que é também um reforço de sua proteção (efeitos jurí-
dicos autônomos), faz com que eles tenham efeito de irradiação sobre os diversos 
ramos do ordenamento, atuando como uma fórmula de integração entre o  
direito constitucional e o ordinário (PEREIRA, 2003). Sob essa perspectiva 
comu ni tária dos direitos humanos, os direitos fundamentais também consagram 
os valores mais importantes em uma comunidade política, sem descurar, todavia, 
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de sua dimensão subjetiva – ao contrário, reforçando-a (SARMENTO, 2004). 
Assim, os direitos fundamentais exprimem valores que o Estado não deve 
apenas respeitar, mas também promover e proteger, e que se irradiam por todo 
o ordenamento. Tal concepção tem origem na Corte Constitucional alemã, que 
reconheceu nos direitos fundamentais uma ordem objetiva de valores, com 
influência na criação, interpretação e aplicação das normas (HESSE, 1995). No 
caso em exame, o valor em jogo seria a igualdade substancial entre homens 
e mulheres, que implica não um tratamento formalmente idêntico, mas a 
compensação de desigualdades fáticas historicamente consolidadas no que 
tange aos gêneros.

Também são teorias que partem de um pressuposto fático comum: a 
existência dos chamados poderes privados (SARLET, 2000). A partir de Foucault, 
constata-se que o poder se manifesta nos diversos setores da sociedade, que a 
opressão e a violência proveem não apenas do Estado, mas de uma multiplici-
dade de atores privados, como o mercado, a família, a sociedade civil e a empresa 
(PEREIRA, 2003). Como assevera Bilbao Ubillos (2003), com a progressiva mul-
tiplicação dos centros de poder privados, a igualdade formal passa a esconder, 
de maneira recorrente, a proeminência real de uma das partes. Observa-se, 
nesse contexto, um poder formalmente privado, mas com coação e autoridade 
assimiláveis substancialmente ao Poder Público, como é o caso das relações de 
trabalho. O poder estatal perde, assim, na expressão de Böckenförde, seu caráter 
terrorista, pois se constata que o problema de fundo é o mesmo – a liberdade do 
mais fraco – e, portanto, a solução deveria ser a mesma. Percebe-se, assim, que 
a liberdade também carecia de proteção no âmbito da sociedade, da esfera pri-
vada, exigindo-se postura ativa do Estado (SARLET, 2000). Ganha importância, 
neste ponto, sobrelevar a dimensão funcional dos direitos fundamentais, isto é, 
sua finalidade de assegurar dignidade aos indivíduos, de maneira a tornar per-
tinente sua aplicação em qualquer esfera de ameaça (PEREIRA, 2003). Assim, 
novamente o exemplo ilustra a disparidade de forças entre as entidades de pre-
vidência complementar e seus contratantes, que, no mais das vezes, estão em 
posição ainda mais frágil quando se aposentam e vêm a requerer a retribuição 
por suas contribuições.

Essas premissas, contudo, confrontam-se com uma peculiaridade das rela-
ções privadas: nesse tipo de conflito, ambas as partes são titulares de direitos 
fundamentais, ao contrário da relação diante do Estado. As controvérsias têm 
origem, assim, na indicação de como coordenar hermeneuticamente os direitos 
em jogo, como (construção) e em que medida (colisão) se dá essa vinculação 
(ALEXY, 1997). Ou seja, assim como as contribuintes fazem jus a um direito 
fundamental ao tratamento substancialmente isonômico, também as entidades 
têm protegida sua liberdade contratual, como projeção da livre iniciativa consti-
tucionalmente assegurada.
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2.1 A doutrina da state action

A teoria mais tímida acerca da vinculação dos particulares aos direitos 
fundamentais é a doutrina americana da state action. Afirma-se que nos Estados 
Unidos a Constituição é concebida como norma fundamental de garantia: 
embora dotada de supremacia, serve essencialmente a garantir aos indivíduos 
espaços livres da intervenção estatal (PEREIRA, 2003). Daí a concepção de que 
os direitos fundamentais seriam oponíveis apenas ao Estado e, apenas excepcio-
nalmente, aos particulares, quando eles agirem como Estado, isto é, quando os 
comportamentos lesivos não possam ser entendidos como puramente privados, 
assemelhando-se, em essência, ao exercício do poder público. Seriam basica-
mente duas hipóteses: a) o exercício de função típica do Estado (public function 
theory), ou seja, atividades que entranham materialmente exercício de função 
pública; ou b) circunstâncias em conexão ou com implicação estatal, de maneira 
a permitir vincular a conduta privada a uma ação estatal (PEREIRA, 2003).

O precedente mais referido no sentido da aplicação da doutrina envolve 
um caso de discriminação religiosa: Marsh v. Alabama (1946). Uma empresa 
privada (Guilf Shipbuilding Company) possuía terras dentro das quais havia  
ruas, residências, estabelecimentos privados (verdadeira company town ou private 
owned town) e queria proibir testemunhas de Jeová de pregarem dentro de suas 
terras (não havia limite de tráfego e a separação não era visível). Especifica mente 
Marsh se recusou e foi presa por trespass. A Suprema Corte declarou invá lida 
a proibição porque a empresa atuava como Estado e então estava sujeita à 1ª 
Emenda (liberdade religiosa). Especialmente para o Juiz Black, as liberdades 
não poderiam ser negadas só porque uma única empresa tem um título legal 
que abrange toda a cidade, pois quando o proprietário abre sua propriedade, 
em proveito próprio, ao uso do público em geral, seus direitos se tornam mais 
limitados, principalmente a liberdade de imprensa e religião (prefered position) 
(PEREIRA, 2003).

No entanto, o critério de avaliação da equiparação ou vinculação à ati-
vidade estatal é ambíguo o suficiente para permitir grande diversidade de 
interpretações. Assim, no final do século XIX, foi fixado o entendimento de que 
faltava ao Congresso a competência constitucional para forçar o banimento da 
discriminação racial entre indivíduos particulares e a inconstitucionalidade de 
lei que punisse discriminação racial em locais e serviços acessíveis ao público 
(SARMENTO, 2004).1

No julgamento dos chamados white primary cases (1927-35), em que se 
discutiam convenções partidárias que restringiam a participação de negros  

1 Determinava o Civil Rights Act (1875): “all persons within the jurisdiction of the United States shall be 
%5-+-/%*!-1! -?%! ;.//!#5*!%T.#/!%5V1:E%5-!1;! -?%!#221EE1*#-+15$`!#*O#5-#6%$`! ;#2+/+-+%$`!#5*!K,+O+/%6%$!1;!
+55$`!K.0/+2!215O%:#52%$!15!/#5*!1,!J#-%,̀ !-?%#-%,$`!#5*!1-?%,!K/#2%$!1;!K.0/+2!#E.$%E%5-a!$.0V%2-!15/:!-1!
-?%!215*+-+15$!#5*!/+E+-#-+15$!%$-#0/+$?%*!0:!/#J`!#5*!#KK/+2#0/%!#/+@%!-1!2+-+F%5$!1;!%O%,:!,#2%!#5*!21/1,̀ !
,%6#,*/%$$!1;!#5:!K,%O+1.$!215*+-+15!1;!$%,O+-.*%bP
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nas eleições primárias, a Suprema Corte chegou a declarar sua inconstitucio-
nalidade (Nixon v. Herndon, 1927) e que os comitês executivos dos partidos não 
poderiam violar a cláusula constitucional de equal protection porque utilizavam um 
state-given power (Nixon v. Condon, 1932) (KLARMAN, 2011). No entanto, vinte e 
dois dias depois a Suprema Corte reputou constitucional a restrição de filiação 
só a brancos, sob argumento de que não havia state action (Grovey v. Townsend, 
1935). O precedente somente foi superado na década de 1940, com Smith v. 

Allwright (1944), quando se voltou a afirmar que o partido atua como agência 
pública, então a mesma vedação nas eleições é aplicável ao âmbito interno de 
eleição primária.

Posição ambígua foi assumida quanto aos chamados, racially restrictive 
covenants, contratos que proibiam aos proprietários de imóveis a sua alienação 
a membros de minorias raciais (RAMOS, 2001). Depois de alguns julga  men-
tos de improcedência, a mudança da jurisprudência, com a adoção de uma  
posição intermediária, veio com o caso Shelley v. Kraemer (334 U.S. 1 (1948)), 
quando se afirmou que o Judiciário não poderia promover execução a tais acordos, 
pois estaria emprestando sua força e autoridade à discriminação (SARMENTO, 
2004). Ou seja, para evitar algum tipo de “cumplicidade” do Poder Público  
com a conduta privada ofensiva aos direitos fundamentais, reputou-se que o 
ajuste em si era válido e não violaria nenhum direito, mas não caberia o apoio 
do Estado pelo enforcement (PEREIRA, 2003).

A oscilação persistiu na segunda metade do século XX. Assim, de um 
lado entendeu-se que um restaurante (Eagle Coffee Shoppe) que ocupava espaço  
alugado do Poder Público (ao lado de estacionamento público) e recebia bene-
fícios do Poder Público estava vinculado ao princípio da isonomia e não podia 
discriminar a clientela racialmente, porque o Estado estava de alguma maneira 
envolvido, e que a Constituição estadual não poderia impedir o Estado de 
legislar no sentido de garantir o direito dos proprietários de recusar venda ou 
arrendamento a quem quiserem, sob o fundamento de que o Estado não pode 
colaborar com a discriminação.2 De outro lado, entendeu-se que: a mera licença 
estatal de um clube para vender bebidas alcoólicas não o impede de praticar 
discriminação racial; o licenciamento e a regulamentação estatal das redes de 
rádio e TV não gerava a vinculação, e assim a CBS podia se recusar a transmitir 
propaganda pacifista contra guerra do Vietnã; o corte de energia não se submete 
à cláusula do devido processo legal porque o serviço é prestado por empresa 
privada; o armazém que vende bens guardados (sem autorização) para custear 
depósito não se submete ao devido processo legal; e o comitê olímpico, enti-
dade privada que recebe por lei a exclusividade do uso da palavra “olímpico” 

2 Respectivamente, Burton v. Wilmington Parking Authority (1961) e Reitman v. Mulkey (1967) (SARMENTO, 
2004).
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não está vinculado aos direitos constitucionais e, portanto, pode impedir o uso  
dessa palavra por evento atlético gay.3

Em 1999, em julgado de ampla divulgação, a Suprema Corte ameri-
cana entendeu pela inconstitucionalidade da aplicação da New Jersey’s public 
accommodations law, que proibia discriminação contra homossexuais, à associa-
ção dos escoteiros, que impedia que homossexuais fossem troop leaders, sob o 
argumento de que a lei estadual não se aplicava porque não era lugar de public 
accommodation e feriria a liberdade de associação e expressão (1ª Emenda).4

Observa-se, assim, que pela doutrina da state action, somente certos 
par  ticulares devem observar os direitos fundamentais alheios, e somente se 
en qua drarão nessa categoria conforme um critério obscuro de avaliação da ati-
vidade do particular, que busca verificar a existência de analogia ou vinculação 
com a atividade estatal. No caso em exame, eventual dever das entidades de  
previdência privada de internalizar custos para garantir tratamento isonômico 
entre homens e mulheres pressuporia uma construção que envolvesse a reali-
zação de uma função estatal, no tocante à assistência social, ou a necessidade  
de prévia autorização estatal para a constituição e o funcionamento dessas  
entidades.

2.2 Eficácia indireta ou mediata

A corrente que defende a eficácia indireta ou mediata dos direitos fun-
damentais nas relações privadas sustenta uma posição intermediária, segundo 
a qual eles são valores que devem ser fortemente considerados na interpreta-
ção do direito privado, mas não são direta e imediatamente aplicáveis para a  
solução de conflitos interprivados (MENDES, 1998). A grande preocupação 
desses autores é o resguardo dos espaços de autonomia privada, da separa-
ção de poderes e da democracia (PEREIRA, 2003). Nessa linha, Hesse (1995) 
argumenta que os direitos fundamentais não obstam que os titulares assumam 
obrigações em face de outros, vinculando-se a partir da liberdade individual.

A Constituição, sob esse entendimento, não cria direitos subjetivos para 
particulares, mas apenas os objetivos, cuja irradiação impregna as leis civis por 
valores constitucionais (SARMENTO, 2004). A dimensão objetiva dos direitos 
fundamentais impõe que eles sejam levados em consideração na criação legis-
lativa e na interpretação do direito privado; mas sempre haverá a necessidade 
de que um órgão estatal – este, sim, destinatário de tais normas – atue como 
mediador (PEREIRA, 2003). Como ilustra Sombra (2007, p. 274), “a teoria da 

3 Respectivamente, Moose Lodge n. 107 v. Irvis (1972), Columbia Broadcasting System v. Democratic National 
Committee (1973), Jackson v. Metropolitan Edison Co. (1974), Flagg Bros Inc. v. Brooks (1978) e San 
Francisco Arts & Athletics v. US Olympic Committee (483 U.S. 522) (1987). Os casos são narrados por 
Sarmento (2004).

4 Boy Scouts of America et al. v. Dale!)cddd8!)R+$K15WO%/!%Ee!f?--KeggJJJP1:%FP1,6g2#$%$gcddhicdddgcdddg 
1999_99_699>. Acesso em: 22 ago. 2014).
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eficácia mediata poderia ser traduzida em um pedido de permissão dos direitos 
fundamentais ao direito privado para que pudessem incidir nas relações por  
este reguladas”. Por isso que se trata de uma eficácia sempre por via indireta: 
através do legislador ou do juiz.

A exigência de mediação legal, mais rigorosa, é objeto de críticas mais 
duras, por permitir que a omissão do legislador ordinário esvazie o caráter 
fundamental do direito, mas a exigência de mediação pelo juiz é posição mais 
recorrente, que implica defender que o espaço para a incidência da Constituição 
é a interpretação das cláusulas gerais e conceitos indeterminados do direito 
privado (BILBAO UBILLOS, 2003). Assim, na concepção de Günther Dürig, 
existiriam portas de conexão pelas quais os direitos fundamentais ingressam na 
dinâmica jurídica privada, consistentes nesses enunciados normativos caren-
tes de preenchimento valorativo (boa-fé, bons costumes, moral) (PEREIRA, 
2003). Eles funcionariam como fontes de irrupção dos direitos fundamentais no  
direito privado.

A aplicação prática dessa teoria costuma ser atribuída à Corte Constitu-
cional alemã (Bundesverfassungsgerichts). Nesse sentido, o grande leading case é o 
chamado caso Lüth (1958). Nele, um cineasta de passado nazista (Veit Harlan) 
ia estrear um filme e o presidente do Clube de Imprensa de Hamburgo, Erich 
Lüth, organizou um boicote. Pressionou distribuidores e donos de cinema e o 
público, afirmando que alemães decentes não deveriam ver o filme. O produtor 
e o distribuidor o processaram por perdas e danos e ganharam, com base no  
dispositivo do Código Civil alemão que prevê o ressarcimento dos danos cau-
sados por ato ilícito, isto é, contrário à boa-fé e aos bons costumes (BGB §826). 
Lüth, por sua vez, apresentou uma reclamação constitucional e sua posição 
prevaleceu, com base na ideia de que liberdade de expressão constitucional 
vincularia a interpretação da expressão “bons costumes” do dispositivo privado 
(PEREIRA, 2003).

Outros precedentes vão na mesma linha, como a proteção do pequeno  
jornal Blinkfüer, que continuou a publicar a programação das rádios da Repú-
blica Democrática alemã depois da construção do muro de Berlim, e ameaçou 
ser boicotado pela grande editora Springer, suspendendo o fornecimento de  
seus produtos às bancas que continuassem a vender o jornal (1969) (CASTRO, 
2003). Ou ainda a decisão favorável à editora do jornal sensacionalista Bild-Zeitung 
contra Günther Wallraff, repórter que foi empregado adotando identidade  
falsa e depois lançou um livro com as informações internas do jornal (no Brasil 
lançado pela Editora Globo com o título Fábrica de mentiras), sob o argumento de 
que a confiança no trabalho de redação é condição da função de uma im prensa 
livre e assim é lícita a pretensão de impedir a publicação de informações obtidas 
por meio de artifícios dolosos (MENDES, 1998).

Canaris (2003) menciona ainda a discussão sobre a responsabilidade do 
fiador em graves dificuldades financeiras, em que a Corte Constitucional alemã 
destacou a necessidade de avaliação sobre a compatibilidade da autonomia 
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com as cláusulas gerais de boa-fé e bons costumes, para verificação de eventual  
violação ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade. O autor também 
relata o caso de aprendiz de torneiro mecânico que alegava ter deixado de ser 
contratado em razão de artigo que publicara em jornal contra a construção de 
usina nuclear. A Corte Constitucional alemã invocou a cláusula geral da lei rela-
tiva à organização das empresas que determina que os empregados devem ser 
tratados conforme os princípios de direito e de equidade e que deve ser evitado 
qualquer tratamento distinto em virtude de convicções políticas do empregado 
(CANARIS, 2003).

Uma versão diferenciada dessa posição é a teoria dos deveres de proteção, 
na qual se sustenta que o Estado continua sendo o destinatário precípuo dos 
direitos fundamentais, mas a ele é imposta a obrigação de intervir para pre-
venir ou reprimir agressões perpetradas por outro particular, na medida em 
que é o detentor do monopólio do uso legítimo da força (SARLET, 2000). Os 
direitos fundamentais imporiam ao Estado, portanto, não apenas uma proibição 
de excesso na sua atuação, mas também uma proibição de omissão (CANARIS, 
2003).

Canaris (2003), principal defensor dessa corrente, sustenta que podem 
ser objeto do exame de comportamento atos do Estado, como leis jusprivatis-
tas, e decisões, aferidas neste caso sem mediações, mas não contratos, negócios 
jurídicos e outros atos privados. O autor exemplifica com a legislação que des-
criminalizou o aborto: ela envolve um dever de tutela, um mandamento de 
proteção, pois não é o Estado que intervém no bem jurídico, mas os particulares. 
O Estado simplesmente deixa de proteger aquele bem. Nesses casos pode ocor-
rer “eficácia externa mediata”, esta é a forma como os direitos fundamentais 
podem ter efeitos nas relações interprivadas (via oblíqua).

Afirma-se, assim, um dever do Estado de resguardar os particulares  
contra ameaças perpetradas por outros particulares: o Estado não deve apenas 
abster-se de lesar, mas tem o dever de atuar positivamente para proteger o 
particular contra quaisquer ameaças. Desse modo, o titular de um direito 
fundamental tem direito subjetivo à proteção do Estado contra intervenções de 
outros particulares (PEREIRA, 2003).

Como destaca Sarmento (2004), essa teoria aproxima-se muito à eficácia 
indireta, pois reclama, em princípio, a atuação do legislador, mas autoriza a  
ação do judiciário quando o legislador descurou do direito fundamental, ou 
então da autonomia privada. Os particulares, no exercício da autonomia pri-
vada, não se sujeitam à mesma vinculação, mas caberia ao legislador disciplinar 
tais comportamentos de maneira a evitar lesões a direitos fundamentais.

Canaris (2003) destaca, além dos exemplos já citados de violação dos 
direitos fundamentais pelo juiz, casos em que a violação decorreu do legislador, 
como a disposição do Código Civil alemão que restringe as hipóteses de cabi-
mento à ação de investigação de paternidade durante o matrimônio dos pais 
civis, e que a Corte Constitucional entendeu cabível em princípio, pois protege 
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o matrimônio, mas no caso concreto violava o princípio da proporcionalidade, 
pois ambos os cônjuges concordavam com a investigação. Em outro exemplo 
mais recente, questionou-se a constitucionalidade da liberação das microem-
presas da proteção contra demissões sem justa causa, mas a Corte grifou que  
o Estado tem ampla margem de discrição no cumprimento do dever de tutela. 
Ou ainda o julgado da Corte Constitucional alemã, de 1990, relativo à cláu-
sula contratual, expressamente autorizada por lei, que proibia representante 
comercial de exercer a profissão por dois anos em caso de descumprimento do 
contrato, no caso firmado com uma vinícola: a Corte afirmou que o legislador 
não protegeu o direito fundamental do representante diante de desequilíbrio 
entre as partes e, portanto, violara seu dever de proteção (SARMENTO, 2004).

Para Pereira (2003), embora tributária da aplicabilidade mediata, a  
teoria dos deveres de proteção alargou a aplicação dos direitos fundamentais 
às relações privadas para além do preenchimento das cláusulas gerais, mas 
Bilbao Ubillos (2003), sob uma perspectiva mais crítica, entende que se o juiz 
está obrigado a proteger o direito porque está vinculado pela norma constitucio-
nal é porque esse direito rege a relação jurídico-material e o particular tem a 
obrigação de respeitá-lo – para o autor a teoria dos deveres de proteção seria 
uma perspectiva especulativa artificiosa que não leva a lugar nenhum, a não  
ser ao ponto de partida.

A teoria da eficácia indireta, em geral, em razão de sua posição intermediá-
ria, é objeto de críticas pelos dois lados: por provocar uma erosão do princípio 
da legalidade, aumentando a indeterminação e a insegurança na aplicação das 
normas civis, e por não proporcionar a tutela integral dos direitos fundamen-
tais, que fica submetida aos humores do legislador ordinário (SARMENTO, 
2004). Afirma-se que é uma frustrada tentativa de conciliar valores da tradição 
liberal com a nova realidade social e o papel contemporâneo das Constituições, 
resultando em uma série de incoerências (PEREIRA, 2003). Mesmo no caso mais 
radical de mediação legal, a aplicação ao caso em exame poderia se dar por meio 
das cláusulas gerais que vedam práticas abusivas no âmbito dos contratos, como 
a vedação genérica, no Código de Defesa do Consumidor, de estabelecimento  
de obrigações consideradas iníquas e abusivas (art. 51, IV) ou a exigência geral, 
no âmbito do Código Civil, de que a liberdade de contratar seja exercida em 
razão e nos limites da função social do contrato (art. 421).

2.3 Eficácia direta ou imediata

A teoria da eficácia direta e imediata sustenta que a aplicação dos direitos 
fundamentais no âmbito particular não depende das cláusulas gerais para atingir 
as relações particulares, não requer um ponto de infiltração, pois as liberdades 
não mudam de natureza por operar frente ao Estado ou a particular e a unidade 
da ordem jurídica é incompatível com conceber o direito privado como um gueto, 
à margem da Constituição e dos direitos fundamentais (SARLET, 2000). Nessa 
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perspectiva, é sempre a norma constitucional que se aplica como razão primária 
e justificadora de determinada decisão, quer tenha ocorrido o desenvolvimento 
do direito fundamental pela norma legal, quer na ausência desta (BILBAO 
UBILLOS, 2003).

É exemplo de aplicação da teoria a decisão da 1ª Câmara da Corte Federal 
do Trabalho alemã, na qual se afirmou a nulidade de cláusula de celibato em 
contrato de formação profissional de enfermagem por violar proteção ao casa-
mento e família (art. 6º, 1) e a dignidade da pessoa humana (arts. 1º e 2º), 
determinando que a igualdade entre os sexos também se aplica na elaboração 
de acordos salariais no âmbito das relações privadas. Ou, ainda desta corte, a 
decisão de 1989 em que um químico que – invocando a liberdade de consciência, 
se recusou a participar de pesquisa para desenvolver medicamento antináuseas 
para guerra nuclear – não pôde ser demitido (SARMENTO, 2004). Podem ser 
aduzidas, ainda, na Corte Federal alemã (BGH), a decisão de que houve ofensa 
a direitos da personalidade do advogado cuja carta enviada a cliente, no exer-
cício da sua função, foi publicada como se fosse expressão de seu pensamento, 
e a decisão de que a mudança de religião do cônjuge não configura culpa pela 
separação, pois a liberdade de crença se projeta na vida matrimonial (PEREIRA, 
2003). Castro (2003) faz referência a decisões que aplicam os direitos fundamen-
tais a relações privadas também em outros países, como a decisão francesa que 
reputou inconstitucional uma disposição testamentária que impunha revoga-
ção do legado caso o beneficiário viesse a desposar mulher judia e as reiteradas  
decisões italianas declarando a inconstitucionalidade de cláusulas de contrato  
de trabalho que consideram justa causa para a dispensa da mulher do compro-
misso de casamento. 

A crítica de que esta teoria levaria à aniquilação da autonomia privada  
é refutada no sentido de que a autonomia privada não fica desprotegida, só perde 
seu poder absoluto, de prevalecer em face dos demais direitos funda mentais, se 
colocada no mesmo plano dos demais bens jurídicos fundamentais, a ser ponde-
rada levando em conta se há mínimas condições materiais de liberdade, o que  
é obstado pela desigualdade entre as partes (SARMENTO, 2004).

Critica-se também a ameaça que levaria à segurança jurídica, ante o conte-
údo amplo e indeterminado dos direitos fundamentais, mas destaca-se que isso  
é efeito geral do próprio modelo de constitucionalismo do pós-guerra, vin-
culado à força normativa da Constituição, e que o valor segurança, além de  
ser ponderado com o de justiça, passa a ser assegurado por meio da evolu-
ção da argumentação jurídica e da racionalidade prática, sob a fiscalização da 
“comunidade de intérpretes” (HESSE, 1995, p. 60). Alega-se ainda uma suposta 
sub versão da divisão funcional dos poderes, uma vez que o juiz estaria, ao 
aplicar diretamente os direitos fundamentais, substituindo o legislador, crítica  
que, contudo, descura da já devidamente consolidada e fundamentada legiti-
midade da jurisdição constitucional (SARMENTO, 2004).
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Uma última crítica seria que, uma vez que se reconhecesse o envolvi-
mento de direitos fundamentais nas relações privadas, tais litígios poderiam ser 
arguidos em termos de constitucionalidade, o que acarretaria a sobrecarga das 
cortes constitucionais (HESSE, 1995). A constitucionalização de todo o direito 
privado, receia-se, poderia fazer com que os tribunais constitucionais virassem 
instâncias de resolução de conflitos civis (PEREIRA, 2003). São constantes as 
ameaças de um supertribunal de revisão (CANARIS, 2003) ou “superinstância revi-
sora” (MENDES, 1998, p. 225). Essa crítica, que já de início está restrita aos 
países de sistema concentrado de controle de constitucionalidade, com recurso 
direto à corte constitucional, não atenta para a distinção entre o prisma material  
da questão – a existência ou não da vinculação dos particulares aos direitos fun-
damentais – do prisma processual – os meios para tornar efetivos tais direitos  
nos casos de vinculação (SARLET, 2000). No exemplo ilustrativo utilizado, a 
crítica se dirigiria à possibilidade de o juiz impor às entidades de previdência 
complementar, com base no genérico princípio constitucional de igualdade de 
gênero, um encargo não previsto em lei.

3 A eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas no Brasil

No Brasil, a eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais nas 
relações privadas é amplamente reconhecida, especialmente em vista das carac-
terísticas de desigualdade da sociedade brasileira (SARMENTO, 2004). Alguns 
julgados de tribunais superiores podem ser indicados a respeito do tema.

Um primeiro exemplo é relativo à possibilidade de condução forçada 
do réu na ação de investigação de paternidade para a realização de exame de 
DNA. Como é cediço, a recusa é interpretada desfavoravelmente ao réu, mas 
questiona-se a necessidade de atingimento da verdade real, para a adequada 
satisfação do direito da criança à sua identidade genética, que não se volta a  
fins patrimoniais supríveis com a presunção, especialmente tendo em vista o 
sacrifício ínfimo à integridade física ou privacidade do réu. Esta, contudo, não 
foi a posição dominante no STF, em votação apertada.5

Outro exemplo que pode ser aduzido refere-se ao constrangimento das 
empregadas de fábrica de lingerie pelo cumprimento de cláusula do contrato de 
trabalho autorizadora de revista íntima, o que alegavam violar sua privacidade. 
O STF, todavia, não pôde analisar o caso por conta de prescrição superveniente, 
mas o relator afirmou estar “lamentando a perda da oportunidade”.6

O primeiro caso em que se pode encontrar verdadeira manifestação 
do STF no sentido da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais diz 
respeito à exclusão de associados por terem desafiado publicamente, através da 

5 STF, Pleno. HC nº 71.373. Rel. Min. Francisco Rezek, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio. Julg. 10.11.1994. 
DJ, 22 nov. 1996.

6 STF, 1ª T. RE nº 160.222. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Julg. 11.4.1995. DJ, 1º set. 1995. O caso é analisado 
por Branco (2001).
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imprensa, a assembleia geral a julgá-los por certos acontecimentos. A assembleia 
teria deliberado sem observância dos estatutos exatamente por conta desta pro-
vocação, todavia, para o Ministro Marco Aurélio, trata-se de preceito de ordem 
pública, portanto irrelevante a exaltação de ânimos.7

Outra manifestação marcante foi no julgamento de uma reclamação  
trabalhista de um empregado brasileiro da Air France, que pleiteava direitos que 
o estatuto da empregadora reservava exclusivamente a empregados franceses. 
No STF se destacou que a natureza do trabalho não era diferente, mais impor-
tante ou mais complexa, e não havia conexão lógica ou racional que justificasse 
o tratamento diferenciado. Concluiu-se que a empresa estrangeira tem que se 
submeter à lei brasileira, inclusive no tocante à isonomia da ordem constitucio-
nal, e que só são admissíveis as discriminações feitas pela própria Constituição.8

Mais um caso paradigmático foi referente à exclusão, pela União Brasileira 
de Compositores (UBC), de um de seus sócios sem o amplo direito à defesa e 
o STF, por maioria, entendeu que o direito à ampla defesa e ao contraditório, 
por tratar-se de direito fundamental, deve ser respeitado também nas relações 
privadas, e portanto se aplica a todo processo que se desenvolva em associações 
e outras entidades, especialmente tendo em vista que o pertencimento à asso-
ciação envolvia o acesso do autor a seus direitos autorais.9

Outra decisão que merece menção diz respeito à constitucionalidade da 
penhorabilidade do bem de família do fiador. Revertendo a decisão monocrática 
proferida pelo então Ministro Carlos Velloso, o Plenário do STF decidiu que a 
exceção prevista no inc. VII do art. 3º da Lei nº 8.009/90 continua valendo e, 
portanto, não há impedimento para a penhora de bens de família de fiadores nos 
contratos de locação. A decisão anterior, de 26.4.2005, se baseava na nova reda-
ção do art. 6º da Constituição Federal, decorrente da Emenda Constitucional 
nº 26, promulgada em 14.2.2000, que incluiu expressamente o direito à mora-
dia entre os direitos sociais constitucionais. Em virtude dessa alteração do texto 
constitucional, o disposto na Lei nº 8.009/90, art. 3º, VII, não teria sido recep-
cionado. No julgamento do RE nº 407.688, em 8.2.2006, todavia, prevaleceu, 
por maioria, o entendimento contrário, capitaneado pelo relator da matéria, 
Ministro Cezar Peluso. Para o relator, o direito à moradia constitui direito à 
prestação, dependente da atividade mediadora dos poderes públicos, ao qual 
não repugna que seja implementado por uma norma jurídica que estimule ou 
favoreça o incremento da oferta de imóveis para fins de locação habitacional, 
“mediante previsão de reforço das garantias contratuais dos locadores”. Então, 
caso se acabasse com a penhora do bem de família do fiador, acabariam restrin-
gindo-se as formas de garantia nos contratos locatícios. Assim sendo, muitos dos 

7 STF, 2ª T. RE nº 158.215. Rel. Min. Marco Aurélio. Julg. 30.4.1996. RTJ, 164-02/757.
8 DAQ̀ ! jk! AP! &<! 5l! cmcPjnoP! &%/P!I+5P! 4#,/1$! '%//1$1P! U./6P! jdPchPcddmP!DJ, 19 dez. 1997. Caso também 

analisado por Branco (2003).
9 STF, 2ª T. RE nº 201.819. Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes. Julg. 11.10.2005. DJ, 

27 out. 2006.
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que não têm imóveis e veem no fiador a única possibilidade de garantia para a 
locação ficariam sem chances de alugar.

O caso sob exame encontra-se afetado ao regime de recurso repetitivo 
junto ao Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de julgamento do mérito.10 
A questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça para a discussão de vali-
dade da cláusula distintiva, mas o Tribunal entendeu que, por tratar-se de 
fun da mento constitucional, não lhe competia a manifestação sobre o assunto.11 
Não há, portanto, jurisprudência em âmbito nacional, somente decisões locais  
sobre o assunto.

4 Por uma abordagem compatível com a unidade e complexidade do  
 ordenamento e com a relativização da dicotomia entre direito público e  
 direito privado

O tema da aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas se 
coloca essencialmente a partir de problemas concretos que refletem a incom-
patibilidade de estruturas teóricas tradicionais – marcadas pela dissociação  
entre direito público e direito privado – e a necessidade de efetivar os valores 
tute lados de maneira prioritária pelo ordenamento em todas as esferas sociais. 

Historicamente se conferiu destaque à proteção dos direitos fundamen-
tais frente ao Estado porque eles nasceram e se afirmaram como reação ao poder 
das monarquias absolutas (PEREIRA, 2003). A ascendente classe burguesa, sufo-
cada pela rigidez do ethos aristocrático de uma estrutura social calcada no poder 
dos senhores de terras e pouco receptiva à circulação de riqueza e à atividade 
comercial, encontrou nos ideais liberais uma bandeira revolucionária.

Todavia, uma vez erigido o Estado Liberal através das revoltas de inspi ração 
iluminista, a consolidação da classe burguesa no poder impôs o represa mento de 
movimentos de inspiração mais radical, e assim a revolução se distanciou de seus 
ideais iniciais, defendendo uma concepção de direitos e liberdades bastante dis-
tintas daquela que viabilizou seu nascimento (PEREIRA, 2003).

Esse Estado Liberal se caracteriza pela separação rígida entre Estado 
e sociedade, autoridade e liberdade, política e economia, direito e moral. Na 
concepção clássica de Schmitt, a liberdade do indivíduo é em princípio ilimi-
tada, enquanto o poder do Estado é limitado. Concebe-se este Estado limitado, 
mínimo, como um veilleur de nuit, que atua apenas excepcionalmente, deixando 
todo o funcionamento social a cargo do mercado, entendido como uma institui-
ção natural, pré-política, cuja mão invisível se encarrega de garantir o equilíbrio 
social, a circulação de riqueza e a atividade produtiva.

10 STF. RE nº 639.138 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julg. 30.6.2011. Public. 29.5.2013.
11 Por exemplo, STJ, 4ª T. AgRg nos EDcl no REsp nº 105.7696/RS. Rel. Min. Marco Buzzi. Julg. 25.2.2014. 

DJE, 11 mar. 2014; STJ, 3ª T. EDcl no AREsp nº 179.870/DF. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julg. 
18.2.2014. DJE, 28 fev. 2014; STJ, 3ª T. EDcl no AREsp nº 161.703/RN. Rel. Min. João Otávio de Noronha. 
Julg. 5.11.2013. DJE, 12 nov. 2013.
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Nesse contexto, o papel do direito privado era apenas estabelecer as 
regras mínimas de convivência entre as pessoas, que desfrutam de ampla liber-
dade, uma vez que são iguais, enquanto o direito público regula as relações das 
pessoas com o Estado, caracterizadas pela verticalidade (PEREIRA, 2003). O 
indivíduo era concebido – e protegido – exclusivamente por meio da figura  
abstrata e fictícia da autonomia da vontade, e as garantias fundamentais conce-
bidas pelo Poder Público servem exatamente para afastar as ingerências do 
Estado da esfera privada (TEPEDINO, 2004).

Com Estado e sociedade civil separados, o Código Civil se erige em verda-
deira Constituição dessa vida social, que se concebe autossuficiente, guiada pela 
autonomia da vontade dos particulares (BILBAO UBILLOS, 2003). Garante-se, 
assim, ao eliminar a intervenção estatal, a segurança jurídica e a previsibilidade 
das relações privadas, valores tão caros à teoria liberal (PEREIRA, 2003).

O desenvolvimento das mais diversas consequências do reconheci mento 
da Constituição como norma sobre a qual assenta a unidade do ordenamento 
deu origem a um constitucionalismo renovado, mais adequado à sociedade 
contemporânea. Como afirma Pereira (2003), a fórmula rigidez – controle de 
constitucionalidade – direitos fundamentais, adotada por países egressos de 
regimes totalitários, pôs em xeque premissas do arquétipo liberal, tais como  
a separação entre Estado e sociedade civil, a igualdade formal e a suposta 
neutralidade do Estado. O paradigma do Estado intervencionista pressupõe a 
imposição de valores às pessoas privadas. Em virtude disso, a difusa fronteira 
entre o público e o privado não desaparece (pois isso importaria um sistema  
de totalitarismo), mas é cada vez menos nítida. Constrói-se um progressivo 
entrecruzamento, uma continuidade (BILBAO UBILLOS, 2003).

De maneira geral, como afirma Pereira (2003), tais elementos refletem 
o desmoronamento do dique que separava direito público e direito privado, 
fazendo com que os direitos fundamentais se precipitem sobre o direito pri vado, 
pois a ordem constitucional regula tanto o poder político como a sociedade civil. 
São recorrentes as referências a Jean Rivero, no sentido de que não existem 
duas éticas diferentes, duas concepções opostas de homem, em uma mesma 
sociedade, e a J. J. Nunes Abrantes, afirmando como seria absurdo admitir que 
a mesma pessoa possa ser simultaneamente livre perante o Estado, não sendo  
em sociedade, isto é, perante seus semelhantes (CASTRO, 2003).

Destaca Gustavo Tepedino, ao afirmar a insuficiência das técnicas de 
direito privado de proteção da pessoa (direitos da personalidade), que, na demo-
cracia capitalista globalizada, os instrumentos refinados de proteção aos direitos 
humanos serão de pouca valia se a atividade econômica privada escapa a este 
controle jurídico, incrementando a exclusão social e o desrespeito à dignidade 
humana (TEPEDINO, 2004). Leciona o autor em outra ocasião:

Com efeito, ao eleger a dignidade humana como valor máximo do sistema nor-
mativo, o constituinte exclui a existência de redutores particulares que, como 
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expressão de liberdades fundamentais inatas, desconsiderem a realização plena 
da pessoa. Vale dizer, família, propriedade, empresa, sindicato, universidade, bem 
como quaisquer microcosmos contratuais devem permitir a realização existencial 
isonômica, segundo a ótica de solidariedade constitucional. (TEPEDINO, 2009, 
p. 45-46)

De fato, o ordenamento jurídico, embora complexo em suas fontes e dinâ-
mico em sua estrutura, é caracterizado por sua unidade, sob pena de perder 
sua sistematicidade. A harmonia e a coerência que se impõem para o conceito 
de sistema de direito não admitem que certos valores somente sejam tutelados 
contra o Estado e não nas relações privadas. A unidade é garantida, formal e 
materialmente, pelo texto constitucional, então não é possível conceber que as 
normas constitucionais não possam incidir sobre as relações privadas. Como 
explica Perlingieri (2008, p. 200-201), “o ordenamento, por mais complexo que 
seja, independentemente do tipo de complexidade que o caracterize, só pode 
ser uno, embora resultante de uma pluralidade de fontes e componentes”.

O que ocorre é que a aplicação das normas abstratas pressupõe a adap-
tação às peculiaridades relevantes do caso concreto: “o ordenamento realmente 
vigente é o conjunto dos ordenamentos dos casos concretos, como se apresentam 
na experiência do dia-a-dia, e vive, portanto, exclusivamente enquanto indivi-
dualizado e aplicado aos fatos e aos acontecimentos” (PERLINGIERI, 2008,  
p. 200-201). 

Trata-se, então, menos de reconhecer uma distinção geral das relações 
privadas frente as públicas, mas de reconhecer as peculiaridades de cada rela-
ção jurídica concreta. Os princípios constitucionais não se aplicarão da mesma  
forma na relação entre pai e filho, marido e mulher, patrão e empregado, loca-
dor e locatário etc. (SARMENTO, 2004).

Nesse processo, percebe-se que a autonomia privada e os espaços de 
liberdade perdem a posição de prevalência a priori e passam a figurar com o 
mesmo status de princípios como a igualdade, a privacidade e a solidariedade: 
sua justificação tem a mesma alçada, sua aplicação é que dependerá do exame 
das circunstâncias concretas.12 Assim, por exemplo, diante de circunstâncias  
fáticas de nítida desigualdade, a incidência do princípio da liberdade não será  
tão forte, uma vez que o respeito à autonomia privada, puramente formal, não 
garantiria uma liberdade autêntica, eis que seu exercício estaria contaminado 
pela relação de poder socialmente configurada. 

Trata-se de averiguar o sopesamento de tais elementos no caso específico 
da distinção de gêneros quanto aos planos de previdência complementar. De 
fato, verifica-se disparidade de forças nessa relação contratual, o que se depre-
ende de plano do fato de se tratarem de contratos de adesão, caracterizando 

12 Boa parte da doutrina reconhece que independente da opção por cada teoria, embora indicativa de um viés 
+*%1/p6+21`!1$!K,10/%E#$!#2#0#E!K1,!$%,!,%$1/O+*1$!K%/#!-C25+2#!*#!K15*%,#MS1P!7%$$%!$%5-+*1`!>/%B:!)cddq8`!
Bilbao Ubillos (2003) e Pereira (2003).
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relações de consumo nos casos de regime de previdência aberto. No entanto, 
observa-se que o ônus a ser suportado pela parte mais forte no caso será repas-
sado aos demais contratantes, razão pela qual deve-se ter em mente que, na 
verdade, a imposição será de distribuição solidária desse ônus.

O percurso pelas diversas teorias sobre o assunto colabora para a identi-
ficação dos índices argumentativos que devem guiar esse debate hermenêutico, 
sob a premissa de um ordenamento unitário e complexo. Assim, é em primeiro 
lugar duvidoso que se possa atribuir aos planos de previdência complemen tar 
uma função solidarista e assistencial similar à previdência pública, exatamente 
por conta de seu caráter complementar, facultativo e contributivo. Tampouco 
parece possível extrair essa função solidarista da autorização estatal para seu 
funcionamento.

Embora inquestionável que a vedação ao abuso do direito e o respeito 
à função social do contrato possam impor aos contratantes um controle do 
exercício da liberdade de contratar, para o atendimento de interesses coletivos 
juridicamente protegidos. No entanto, esse controle deve ser pautado pela 
função econômico-individual do contrato firmado. Novamente, o caráter contri-
butivo dos planos de previdência complementar, efeito essencial desse tipo de 
contratação, em que a aposentadoria obtida guarda proporcionalidade direta 
com as contribuições vertidas, parece afastar a qualificação abusiva à cláusula 
que aumenta as contribuições ou reduz a aposentadoria de mulheres em 
razão do menor tempo de contribuição. Da mesma forma, a ilação, a partir da 
função social do contrato, da exigência de uma compensação sistêmica para 
garantir igualdade de termos a despeito da diferença de tempo de contribui ção  
parece frágil, na falta de uma expressa previsão legislativa nesse sentido.

Por fim, ainda que se tenha por direta e imediatamente eficaz o direito 
fundamental à igualdade substancial de gênero nas relações entre particulares, 
sua eficácia não é absoluta, devendo ser ponderado com a liberdade indivi dual 
da entidade de previdência complementar, assim como dos demais contra-
tantes que acabariam por suportar o ônus desse acréscimo. De fato, a maior 
parte das decisões envolvendo o tema destaca a lição doutrinária acerca da 
distinção funcional entre a previdência obrigatória e a complementar: “envolve 
a previdência privada natureza securitária, contratual e não de resseguro. Tem  
o aspecto social, mas o ponto importante é a contratualidade” (MARTINS,  
2004, p. 484). Nesse sentido, os elementos expostos não trazem subsídios favo-
ráveis à sua prevalência no caso concreto.

5 Conclusão

O trajeto até aqui percorrido serviu a demonstrar como as distintas teorias 
acerca da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas lidam com  
o ônus argumentativo de dar suporte à aplicação desses direitos em concreto, 
à luz do caso específico da distinção de gênero nos planos de previdência 
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complementar. Mais especificamente, como responderiam à indagação sobre 
se é exigível de tais planos que internalizem (e distribuam entre os demais 
contratantes) o custo decorrente de se exigir que as mulheres, embora se apo-
sentem após um tempo inferior de contribuição, contribuam e recebam em 
paridade de condições com os homens.

Nessa linha, foi abordada a ênfase na analogia com a função assistencial 
da previdência pública e seu controle estatal pela doutrina da state action; o foco 
na aplicação das cláusulas de vedação de abuso e de função social do contrato 
pela teoria da eficácia indireta e mediata; e a colisão do direito fundamental  
a um tratamento substancialmente isonômico frente a liberdade fundamen-
tal de iniciativa pela teoria da eficácia direta e imediata. Observou-se que as 
teorias referidas tendem a desaguar em um procedimento hermenêutico de 
ponde ração, o qual deve ser guiado por uma concepção do ordenamento como 
unitário e complexo.

Nessa linha, foram extraídos das distintas abordagens teóricas índices argu-
mentativos que pudessem contribuir para a interpretação desse caso específico, 
levando em conta principalmente a incompatibilidade do caráter contributivo, 
facultativo e particular desse tipo de regime previdenciário com a exigência de 
isonomia substancial. Ponderou-se que a internalização dos custos de tal suporte 
seria repassada aos demais contratantes sem que houvesse elementos norma-
tivos suficientes para embasar a prevalência do princípio de solidariedade sobre  
o princípio de liberdade nesse caso concreto.

Fundamental rights and private relations: the example of distinction by 

gender in pension plans

Abstract: The article presents the main theories on the application of fun-
damental rights in private relations, noting that the distinctions between 
them does not prevent them to give similar results, in light of the specific 
case of gender discrimination in pension plans.

Keywords: Fundamental rights. Equality. Pension plans.
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