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RESUMO 

O direito fundamental ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado implica uma nova 
compreensão a respeito da posição jurídica assumida pelos direitos fundamentais, para 
além da sua compreensão como direitos subjetivos públicos. Assim, a compreensão da 
horizontalidade dos direitos fundamentais representa a compreensão de sua não 
verticalidade obrigatória e a possibilidade de o aplicador do direito poder manuseá-lo em 
relações entre entes particulares ou privados. 
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Ponderação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A horizontalidade e a verticalidade dos direitos fundamentais são expressões que 

existem para demonstrar o desbordar da nova teoria do direito fundamental para a além da 

constatação dos direitos fundamentais como meros direitos subjetivos públicos. 

Como afirma o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, em citação de Robert 

Alexy, os direitos fundamentais não são apenas direitos de defesa do indivíduo frente ao 

Estado. 

De acuerdo com la jurisprudência permanente del Tribunal Constitucional Federal, lãs normas 
iusfundamentales contienen no solo derechos subjetivos de defensa del individuo frente al 
Estado, sino que representan, al mismo tiempo, um orden valorativo objetivo que, em tanto 
decisión básica jurísdico-constitucional, vale para todos los ámbitos del derecho y proporciona 
diretrices e impulsos para la legislación, la administración y la justicia (ALEXY, 1997, p. 507). 

 

Definir a eficácia dos direitos fundamentais como sendo uma eficácia horizontal nada 

mais significa do que admitir este artifício de linguagem para pensá-los como um liame 

jurídico que alcança não apenas os particulares em suas relações com o Estado, mas 

também os indivíduos e os grupos coletivos em relações entre si. A compreensão da 

horizontalidade dos direitos fundamentais representa a compreensão de sua não 
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verticalidade obrigatória e a possibilidade de o aplicador do direito poder manuseá-lo em 

relações entre entes particulares ou privados.  

Como dá conta Gilmar Mendes, isso ocorre porque “[...] é lícito indagar em que medida 

podem as entidades privadas deixar-se influenciar, nas suas relações jurídicas, por esses 

elementos de distinção ou de discriminação” (MENDES, 2004, p. 114). Tal adjetivação – 

horizontal ou vertical – para definição da eficácia dos direitos fundamentais ocorre em 

razão da testilha de origem liberal entre a autonomia privada e a definição do âmbito das 

relações entre particulares por limites originados nos valores constitucionais. 

Esse reconhecimento de uma horizontalidade para os direitos fundamentais representa 

uma conquista dos direitos públicos sobre os direitos privados, uma vez que institutos 

historicamente existentes para a proteção do homem frente ao Estado estão agora sendo 

utilizados para a proteção dos homens entre si mesmos, malgrado a existência de outros 

direitos privados que foram criados para este mister. Será preciso pensá-los e manuseá-los 

acauteladamente, sob pena de isto significar a “morte do direito privado”.  

A hipertrofia do direito público, representada pelo direito fundamental aplicável entre 

partes privadas poderá sufocar outro caro princípio constitucional, que é o princípio do 

livre desenvolvimento da personalidade. Esta sufocação, no entanto, é apenas aparente, na 

medida em que os direitos privados são referenciáveis aos direitos fundamentais 

(MENDES, 2004, p. 121), e o direito à autonomia privada e o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade são, em si mesmos, direitos fundamentais.  

No entanto, o anseio por uma limitação do privado a partir de valores públicos parece 

ser uma tendência do discurso jurídico pós-moderno que tenta se opor à ótica neoliberal e 

individualista dos tempos que correm, afirmando uma tendência interpretativa da 

Constituição em que os direitos fundamentais são institutos jurídicos, aptos à defesa do 

hipossuficiente frente ao hiper suficiente.  

Na pós-modernidade esta característica de fragilidade que dantes era privilégio do 

cidadão frente ao Estado migrou, e tampouco ele, o Estado, é tão forte como outros entes 

privados que ocupam lugar central na sociedade contemporânea.  

Esta ocupação do espaço público por setores privados e a consequente inversão de 

papéis – nos quais o público resta privatizado e o privado se publiciza – está retratada 

também no direito, cuja horizontalização de relações jurídicas dantes verticais se impõe 

como uma realidade. Este movimento de confusão entre o público e o privado pode ser visto 

localizado no Estado do bem-estar social, mas, a partir daí, vê-se uma migração desta 

realidade até os tempos atuais (FACCHINI NETO, 2003, p. 34).  

Ao passo que a sociedade revela-se mais individualista e mais privatista, o movimento 

jurídico desborda deste contexto e entrincheira-se na perspectiva de impingir à sociedade 

condicionantes para a vida privada que estão firmados em princípios de ordem pública.  

Falar de eficácia horizontal dos direitos fundamentais nada mais significa do que 

reconhecer que os princípios – como o da dignidade da pessoa humana, o da igualdade e o 
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da liberdade – condicionam a autonomia privada, deixando de permitir opções 

individualistas que desbordem do senso coletivo.  

Este movimento pode significar não apenas uma reserva de publicidade dentre os 

espaços privados, mas também uma leitura dos parâmetros privados e econômicos a partir 

de princípios e valores não patrimoniais encartados no texto constitucional.  

Não é outro o pensamento de Gustavo Tepedino: 

[...] novos parâmetros para a definição de ordem pública, relendo o direito civil à luz da 
Constituição, de maneira a privilegiar, insista-se ainda uma vez, os valores não-patrimoniais e, 
em particular, a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da sua personalidade, os 
direitos sociais e a justiça distributiva, para cujo atendimento deve se voltar a iniciativa 
econômica privada e as situações jurídicas patrimoniais (TEPEDINO, 1999, p. 22). 
 

Isso implica, pois, a observação de que onde mais necessário se torna – por valoração 

constitucional – o estabelecimento de relações constitucionalmente corretas, mas o texto 

magno intervém limitando a autonomia privada. É escorreito o pensar de Maria Celina 

Bodin de Moraes (1993, p. 26) quando diz que “defronte de tantas alterações, direito 

privado e direito público tiveram modificado seus significados originários: o direito privado 

deixou de ser o âmbito da vontade do cidadão”. 

Não é nova a afirmação segundo a qual a ingerência dos direitos fundamentais nas 

relações privadas denomina-se eficácia perante terceiros dos direitos fundamentais ou 

drittwirkung der grundrechte, em alemão (IPSEN, 2000, p. 90). Igualmente difundida é a 

denominação de eficácia externa para designar o presente fenômeno. Robert Alexy utiliza a 

expressão horizontalwirkung para designar o fenômeno em clara alusão opositiva à 

verticalidade característica das relações entre o cidadão e o Estado (SARLET, 2000, p. 114). 

A análise desta interferência dos direitos fundamentais na ordem privada também se 

deixou influenciar por duas tendências – uma germânica e outra anglo-saxônica – na forma 

de compreender o instituto. Anota Gilmar Mendes (2004, p. 119): 

A concepção que identifica os direitos fundamentais como princípios objetivos legitima a ideia 
de que o Estado se obriga não apenas a observar os direitos de qualquer indivíduo em face das 
investidas do Poder Público (direito fundamental enquanto direito de proteção ou de defesa- 
abwehrrecht), mas também a garantir os direitos fundamentais contra agressão propiciada por 
terceiros (Schutzpflicht Staats). 

 

Os direitos fundamentais possuem eficácia horizontal (Horizontalwirkung), o que 

implica sua aplicabilidade não apenas entre o Estado e indivíduos, mas também perante 

terceiros (Drittwirkung) uma vez que os particulares lhes devem observar até mesmo nas 

suas relações privadas. Isto significa que o Estado, por um lado se submete aos direitos do 

indivíduo, e por outro tem o dever de proteção (Schutzpflicht) dos cidadãos contra 

agressões de terceiros. 

Há de se perceber, entretanto, que a popularização do termo “eficácia horizontal” traz 

problemas de linguagem. Como anota Perces Barba Martínez: não é correto utilizar a 

expressão eficácia pela só razão de que não se trata de eficácia no sentido processual, e não 
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está em discussão os meios de tutela para a afirmação dos direitos fundamentais. O correto 

talvez fosse falar em validez ou validade das normas de direitos fundamentais sobre as 

relações privadas.  

Como bem observa Ingo Sarlet, mencionar eficácia ou validez não é de todo defensável 

porque ambos os termos não expressam exatamente o que se pretende afirmar (SARLET, 

2000, p. 75). Eficácia, no direito brasileiro, diz respeito à aptidão da norma para produzir 

efeitos e não possibilidade processual de efetivação. Desta feita, ambas as hipóteses 

terminológicas incorrem em críticas procedentes.  

De qualquer sorte não há consenso terminológico, até porque “privatização dos direitos 

humanos” ou “vinculação das entidades privadas” aos direitos fundamentais terminam por 

não abordar integralmente todos os ângulos da questão. 

De todo modo, qualquer que seja a terminologia adotada, o que está em jogo é a 

possibilidade de os direitos fundamentais – e com eles a perspectiva valorativa 

constitucional – determinarem os limites de possibilidades das atuações privadas na pós-

modernidade. 

 

2 AS TEORIAS DA EFICÁCIA HORIZONTAL 

Os direitos fundamentais possuem uma função claramente cumprida pela dimensão 

objetiva das normas de direitos fundamentais, estejam elas atribuindo ou não direitos 

fundamentais a um legitimado. Os direitos fundamentais são elementos estruturais do 

Estado democrático de direitos porque exercem a função ímpar de consolidar o pêndulo do 

paradoxo da democracia. 

O exercício dos direitos fundamentais representa um espaço de limitação do universo da 

maioria e da força representados pelo princípio democrático. Ocorre que em tempos de 

pós-modernidade esta força, esta hiper suficiência não está mais vinculada diretamente ao 

Estado, mas obedece a condicionantes da contemporaneidade.  

Existem direitos coletivos ou difusos que podem e devem constituir-se como direitos 

fundamentais e que não se vinculam à individualidade, mas se estruturam segundo 

mecanismos de coletividade e difusão. Na esfera de direitos – que historicamente ligavam-

se à compreensão individual – hoje se vislumbra um entrecruzamento de conceitos de 

público e privado.  

Esta colonização do direito público sobre o direito privado descalva um importante 

ponto: quais os limites desta colonização. Isto se dá – e merece atenção – exatamente 

porque a excessiva irradiação dos direitos fundamentais às relações privadas importaria na 

natural ofensa ao princípio da autonomia privada que também é, em si, um princípio 

constitucional. 

Há de se observar que a direta vinculação da esfera privada às determinações valorativas 

– procedimentais e materiais – do texto constitucional indica uma clara perspectiva de 

densificação dos direitos fundamentais pelo Poder Judiciário, o que implica a possibilidade 
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de as regras emitidas pelo poder legislativo naturalmente se curvarem a interpretações dos 

princípios constitucionais que constituem os direitos fundamentais. A natural 

demonstração disto é que as teorias que advogam um ativismo judicial necessariamente 

alinham-se àquelas teses que permitem uma eficácia ampla e imediata dos direitos 

fundamentais sobre as relações privadas.1 De igual lanço, aqueles que acreditam no papel 

eminentemente libertário do direito privado e no papel do legislador no estabelecimento de 

direitos e deveres, e no papel comedido do Judiciário na sua construção tendem a aceitar, 

quando muito, a eficácia mediata dos direitos fundamentais às relações privadas. 

 

3 A INEFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 

PRIVADAS 

Em razão própria evolução do instituto dos direitos fundamentais e da necessidade de 

ruptura com concepções individualistas tão em voga na pós-modernidade, um número cada 

vez menor de teóricos tem advogado a tese da inaplicabilidade dos direitos fundamentais às 

relações privadas. 

Na Alemanha, a querela doutrinária limitou-se a discutir a forma, a intensidade e a 

maneira através da qual as normas de direitos fundamentais incidem sobre as relações 

privadas (PEREIRA, 2004, p. 197). 

A desnecessidade desta extensão tem sido cada vez menos considerada, quer por 

exigência do próprio contexto social, quer por uma sempre maior maturidade das Cortes 

constitucionais e do Poder Judiciário, que vem ratificando a interferência dos direitos 

fundamentais nas relações privadas, mitigando o dogma da absoluta liberdade no 

desenvolvimento da personalidade. Entretanto, ainda há quem perceba a desnecessidade da 

aplicação (UBILLOS, 2003, p. 304).  

O liberalismo econômico clássico construiu-se desde dogmas inteiramente privatistas e 

individualistas e desenvolveu-se em conexão a uma teoria liberal do direito – o liberalismo 

político – que via na liberdade ampla uma benesse da sociedade moderna que não deveria ser 

abandonada pelo direito. A compreensão liberal dos direitos fundamentais vê o acento tônico 

deste direito na sua perspectiva defensiva frente ao Estado. Direitos fundamentais seriam tão 

somente direitos de defesa dos indivíduos em face do Estado. Direitos fundamentais 

vinculariam tão somente o Estado em obrigação para com os cidadãos, sendo impensável uma 

relação de horizontalidade. 

 

                                                           
1 Conforme Sophie van Bijsterveld, in Human Rights and Private Corporations a Ducht Legal Perspective, 
disponível no site: www.ejcl.org, quando se trata de direitos humanos e direitos fundamentais ambas as 
expressões são conexas. Contudo, quando se trata de direitos humanos se está tratando destes num 
contexto internacional. Ao passo que quando se fala em direitos fundamentais está se referindo a direitos 
garantidos no corpo constitucional. Considerando os direitos fundamentais como categoria dogmática, 
Robert Alexy e Gomes Canotilho. 
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A inaplicabilidade – que se fortalece enquanto teoria pela só razão de o constituinte 

alemão não ter determinado a horizontalidade e a vinculação de particulares aos direitos 

fundamentais – somente pode ser entendida como um elemento que se conecta a uma 

teoria liberal dos direitos fundamentais que, em última análise, nada mais é do que uma 

teoria liberal da Constituição e do direito.  

A compreensão de que a eficácia horizontal dos direitos fundamentais destrói a 

autonomia individual e reduz o direito privado que se vê engolido pelos direitos públicos 

pode ser facilmente justificada pelo liberalismo político e pela vocação individualista de 

uma teoria de direitos. 

Outro forte argumento utilizado para negar incidência dos direitos fundamentais nas 

relações privadas é o residente na atribuição de poderes exagerados ao Judiciário quando 

for o caso de limitar a autonomia privada em razão de direitos fundamentais.  

Se os direitos fundamentais são mandados de otimização e são normas princípio, a sua 

densificação é obra do Judiciário e, portanto, a criação da norma limitadora da autonomia 

privada seria mais obra do Judiciário que propriamente do legislador. Argumentar em tal 

linha leva à negativa de incidência por representar, também, ofensa à divisão de atribuição, 

função e poderes entre Legislativo e Judiciário.  

Interessante notar que hoje, mesmo na Alemanha onde as teses da absoluta ineficácia 

dos direitos fundamentais sobre as relações privadas nasceram e se desenvolveram, a Corte 

constitucional já admite a eficácia horizontal. No mesmo sentido, a jurisprudência 

constitucional da Suíça que tal e qual a alemã se via reticente, hoje já a admite (ABRANTES, 

1990, p. 50-1). Não sem razão, a própria Constituição albergou o instituto em seu artigo 35, 

sob o título de “Execução dos Direitos Fundamentais”.2  

No modelo americano vige a doutrina do State Action, cuja ideia reinante é a de que os 

direitos fundamentais somente impõem limitações aos poderes públicos não se estendendo 

aos particulares.3 Entretanto, bem visto e bem analisado o assunto, pode-se perceber que a 

doutrina do State Action afigura-se mais como uma hipótese de eficácia mediata do que de 

eficácia imediata, ou ineficácia dos direitos fundamentais a relações privadas. 

A Décima Quarta Emenda dispõe que: 

É vedado aos Estados fazer ou executar leis que restrinjam as prerrogativas e garantias dos 
cidadãos dos Estados Unidos, privar alguma pessoa da vida, liberdade ou propriedade sem 

                                                           
2Art. 35º Execução dos direitos fundamentais 
1. Os direitos fundamentais devem ser respeitados em toda a Ordem Jurídica. 
2.Aquele que exerce funções estatais está comprometido com os direitos fundamentais e obriga-se a 
colaborar para a sua concretização 
3. As autoridades cuidam para que os direitos fundamentais, desde que aplicáveis, sejam eficazes também 
entre pessoas privadas. 
3 Quando é o caso de proibição à escravatura ou até mesmo de comportamento racial, a Suprema Corte 
Americana tem entendido ser o caso de extensão de tal direito às relações privadas, mesmo que 
dissonância com o restante da teoria construída na própria Suprema Corte. 
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observância dos trâmites legais ou recusar a qualquer pessoa sob a sua jurisdição a igualdade 
perante a lei. 

 

A Suprema Corte Americana tem inadmitido esta interferência dos direitos 

fundamentais nas relações privadas, o que se justifica até mesmo pela concepção 

eminentemente liberal da sociedade e dos direitos americanos. Apenas no que pertine a 

discriminação racial a Corte tem admitido esta influência do público sobre o privado. No 

todo restante, a liberdade da autonomia individual e a possibilidade dos particulares 

desenvolverem livremente suas personalidades tem sido a tônica da jurisprudência 

americana, tudo sob a influência da teoria dos State Action. 

A não vinculação dos particulares aos direitos fundamentais retoma um individualismo e 

latente no liberalismo político e cada vez mais desenvolvido pelo liberalismo econômico e 

que se tornou a tônica da pós-modernidade. 

Conforme anota José João Nunes, a teoria do State Action desenvolveu-se a partir de 

jurisprudência da Suprema Corte Americana e o seu sentido é exatamente este: o de 

restringir a aplicabilidade dos direitos fundamentais ao âmbito das relações públicas, 

liberando os particulares de qualquer dever ou obrigação jurídica na observância destes 

direitos (ABRANTES, 1990, p. 54-5).  

Entretanto, isso não significa uma absoluta impossibilidade de se limitar os atos 

jurídico-privados por intermédio dos direitos fundamentais. Isso porque há o dever do 

Estado de não compactuar e de não tolerar atividades contrárias aos direitos fundamentais 

constitucionalmente constituídos. Quando ocorrer o concurso do Estado – por ação ou por 

omissão – a qualquer prática particular ofensiva aos direitos fundamentais, há uma 

estadualização da responsabilidade e, portanto, tal ato deixa de ser inteiramente privado, 

analisável no âmbito da autonomia privada como um ato de direito público, submetido às 

restrições dos direitos fundamentais.  

Com base nesse raciocínio, a Suprema Corte Americana houve por bem decidir que 

Tribunais não podem ser utilizados para dar cumprimento a cláusulas discriminatórias 

provenientes de contratos ou acordos particulares. Embora os particulares não estivessem 

jungidos às limitações, o Judiciário, como parte integrante do Estado, estava limitado aos 

direitos fundamentais. A natural consequência deste raciocínio é a de que cláusulas 

ofensivas aos direitos fundamentais vigem legalmente desde que cumpridas 

voluntariamente pelas partes (ABRANTES, 1990, p. 56).  

 

4 A EFICÁCIA MEDIATA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 

PRIVADAS 

A ideia segundo a qual a eficácia dos direitos fundamentais sobre as relações privadas 

carece de uma mediação levada a efeito pelo legislador nasceu em Alemanha por 

intermédio de Gunther During, que admitiu a existência de uma mittelbare drittwirkung.  
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Os fundamentos do pensamento consistem na ideia de que os direitos fundamentais não 

podem ser aplicados diretamente às relações entre particulares, pois representaria – antes 

de tudo – um extermínio da autonomia da vontade que estaria sempre submetida aos 

direitos constitucionais. A aplicação direta dos direitos fundamentais transformaria o 

direito privado em mera concretização do direito constitucional (MUNCH apud 

SARMENTO, 2004, p. 239).  

Para a teoria da eficácia mediata, a consagração de valores objetivos nas normas de direitos 

fundamentais a lhes conferir eficácia de tal ordem não tem como consequência a existência de 

direitos a incidirem diretamente sobre as relações privadas, mas são apenas marcos 

valorativos a serem observados pelo legislador privado. 

 

Em outras palavras, os deveres que exsurgem do texto constitucional a partir das 

normas de direitos fundamentais estabelecem deveres cujo destinatário é o legislador, não 

os particulares (PEREIRA, 2004, p. 116). 

Para a teoria da eficácia mediata ou da mediação da aplicação dos direitos fundamentais 

pelo legislador ordinário, os bens e valores protegidos constitucionalmente pelos direitos 

fundamentais são protegidos na órbita privada por direitos privados, e não por uma 

aplicação direta daqueles direitos. 

Os direitos fundamentais precisam ser recepcionados pelas normas de direito privado, 

pois a proteção se dá neste campo. Não é possível qualquer aplicação de forma direta à 

margem da aplicação das normas que fortalecem a autonomia da vontade. 

Nesse sentido, cabe ao direito privado a concretização das normas de direitos 

fundamentais, o que se dá por intermédio das cláusulas gerais e dos conceitos 

indeterminados, que são preenchidos, ou densificados utilizando-se de valores 

constitucionais (SILVA, 1987, p. 266).  

Afirma Gilmar Mendes (2004, p. 125): 

Segundo esse entendimento, compete, em primeira linha, ao legislador a tarefa de realizar ou 
concretizar os direitos fundamentais no âmbito das relações privadas. Cabe a este garantir as 
diversas posições fundamentais relevantes mediante a fixação de limitações diversas. Um meio 
de irradiação dos direitos fundamentais para as relações privadas seria as cláusulas gerais 
(Generalklauseln), que serviriam de porta de entrada (Einbruchstelle) dos direitos 
fundamentais no âmbito do direito privado. 

 

A natural conclusão é que a força normativa dos direitos fundamentais se estende aos 

particulares tão somente a partir da concretização dos direitos fundamentais pelo legislador 

infraconstitucional. Desde este ponto de vista, a mediação justifica-se porque a autonomia 

da vontade e as liberdades individuais devem ser objeto de disciplina do legislador e não se 

localizam ao alvedrio do magistrado. A interpretação do julgador estará sempre 

comprometida com a relatividade da interpretação constitucional (CAMPO, 1997, p. 23-5).  
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Essa visão do fenômeno da incidência das normas de direitos fundamentais nas relações 

privadas acarreta problemas de normatividade dos princípios e dos próprios direitos 

fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos. 

Anota Cláudia Monge que a tese da mediação necessária do legislador mitiga a força 

normativa e a autoaplicabilidade dos direitos fundamentais, pois determina a necessidade 

de uma produção legislativa de direito privado para o fim de garantir eficácia aos direitos 

fundamentais (MONGE, 2000, p. 16). Significa, pois, dizer que as relações entre as pessoas 

– no âmbito das suas vidas e decisões privadas – não são definidas por direitos públicos 

fundamentais, mas sim por direitos privados que realizam o princípio da autonomia da 

vontade.  

Caberia, desta forma, ao legislador a tarefa de estender os direitos fundamentais às 

relações entre os particulares. Note-se que os tribunais poderiam também se utilizar de 

direitos fundamentais como elementos de interpretação das normas de direito privado – 

inclusive lançando mão de técnicas como a da interpretação conforme a Constituição – 

fazendo-o, inclusive, ao interpretar normas abertas como as cláusulas gerais do direito civil 

e os conceitos jurídicos indeterminados.  

Boa parte da doutrina vê na solução intermediária uma forma de resolver os problemas 

da eficácia ampla ou da ineficácia absoluta dos direitos fundamentais nas relações privadas, 

acreditando que a interferência do legislativo pode garantir a mediação necessária entre a 

autonomia privada e o respeito aos direitos fundamentais.  

É verdadeira a afirmação de que o Estado tem o dever desta mediação na medida em que 

está vinculado aos direitos fundamentais e também ao dever de preservar a autonomia da 

vontade e o livre desenvolvimento da personalidade. Sem contar-se com o dever de 

proteção que desborda necessariamente da existência de uma norma de direitos 

fundamentais (UBILLOS, 2003, p. 309). 

 

5 OS DEVERES ESTATAIS DE PROTEÇÃO 

Outra forma de perceber o fenômeno da irradiação das normas de direitos fundamentais 

às relações privadas consiste em tomá-la desde a construção de um dever fundamental de 

proteção aos direitos fundamentais de terceiros. 

Ou seja, cabe ao Estado o dever de tutelar os direitos fundamentais e, portanto, cabe ao 

titular de um direito agredido por outro particular buscar reparação do Estado que se 

omitiu no dever de o tutelar. Cabe igualmente ao titular do direito requerer atuação do 

Estado-juiz que deverá aplicar o direito fundamental impedindo a agressão de terceiros. 

Um dos pressupostos dessa leitura dos deveres estatais de proteção é que o 

detalhamento destes deveres é matéria de regulação infraconstitucional, razão pela qual a 

concretização do dever estatal de proteção carece de uma mediação do legislador. 

Esta posição, que é a de Rudolf Canaris (2003, 54-5) não pode ser classificada como 

dentre aquelas que percebem a eficácia mediata dos direitos fundamentais pura e 
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simplesmente. Para o professor, não deve haver eficácia imediata dos direitos fundamentais 

sobre as relações privadas – em se tratando de particulares em meio a uma relação jurídica 

de direito privado – mas deve haver vinculação do legislador às regras e princípios de 

direitos fundamentais.  

Em última análise, para Canaris, as normas de direitos fundamentais são imediatamente 

eficazes para o legislador que estabelece regras e princípios de direito privado, o que 

implica sê-las mediatamente eficazes para as relações entre particulares. Carecem de uma 

mediação do legislador.  

De igual lanço, entende Canaris que, em se tratando de relação jurídica ou meramente 

fática na qual não vislumbra assimetria, as normas de direitos fundamentais devem incidir 

não como direitos subjetivos, mas sim como valores a serem concretizados pelo legislador e 

que influenciam a interpretação do direito privado através das cláusulas e dos conceitos 

jurídicos indeterminados. 

Há uma estreita vinculação entre a eficácia objetiva das normas de direitos 

fundamentais e os deveres de proteção do Estado aos direitos fundamentais nas relações 

privadas. Tal se dá porque os valores – ou standarts jurídicos – incidem sobre as relações 

privadas, filtrados pelo legislador ou interpretados pelo aplicador do direito como deveres 

que impõem uma atuação de proteção e respeito. 

Esses deveres serão sempre ponderados com outros deveres ou direitos; dentre eles, 

aqueles que desenvolvem a autonomia privada. Em todo caso, será sempre o caso de se 

preservar o núcleo essencial do direito, ou o mínimo aplicável do dever.  

Isso implica ver que a autonomia privada sempre possuirá algum peso no momento da 

ponderação com os direitos fundamentais; mas tal peso não deverá chegar ao nível da 

agressão à dignidade da pessoa humana ou ao nível da não realização do direito ou do dever 

(SILVA, 1987, p. 268).  

A posição efetivamente defendida por Rudolf Canaris diz com a constatação de que o 

Estado tem o dever de proteção dos direitos fundamentais (2003). Este dever do Estado 

expressa-se também através do legislador de direito privado que, por integrar o Estado, 

guarda também obediência aos direitos fundamentais.  

Demais disso, o legislativo também possui o dever de defender a instituição dos direitos 

fundamentais, não podendo desconhecê-los ou deles fazer tábua rasa. As normas 

dissonantes serão naturalmente maculadas com o vício da inconstitucionalidade. 

Já os particulares não guardam obediência irrestrita a normas de direitos fundamentais, 

devendo, tão somente, guardar respeito às normas de direito privado produzidas com a 

observância destes mesmos direitos fundamentais.  

Nesse diapasão, explica Daniel Sarmento que a ideia de deveres de proteção é uma 

variante da teoria da eficácia indireta, na medida em que exige a mediação do legislador 

(2004, p. 261). Tal extensão dos direitos fundamentais às relações privadas deriva tão 
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somente da obrigação do Estado de proteger indivíduos de agressões e ameaças de 

agressões a direitos seus, e provenientes de particulares. 

O que a teoria do dever de proteção descalva é a ideia de que a ponderação e mediação 

entre a autonomia privada e os direitos fundamentais são inevitáveis devendo, no entanto, 

ficar a cargo do legislador e não do magistrado esta ponderação. No entanto, como os 

magistrados também são expressões do Estado, na aplicação do direito privado também 

eles devem estar adstritos aos direitos fundamentais, o que leva – in casu – teoria dos 

deveres de proteção a um resultado prático idêntico à teoria da aplicabilidade ou eficácia 

plena dos direitos fundamentais às relações privadas. 

Acerca deste ponto, lembra Gilmar Mendes desenvolvendo o pensamento de Konrad 

Hesse que “cabe ao legislador e, se este se revelar omisso ou indiferente, ao próprio juiz, 

interpretar o direito privado à luz dos direitos fundamentais (ïm Licht der Grundrechte), 

exercendo o dever de proteção (Schutzplicht) que se impõe ao Estado” (MENDES, 2004, p. 

128). 

 

6 A EFICÁCIA AMPLA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES 

PRIVADAS 

A ampla eficácia dos direitos fundamentais sobre as relações privadas, incidindo como 

limitação à autonomia das decisões contratuais e sobre as opções decorrentes do livre 

desenvolvimento da personalidade foi defendida pela primeira vez por Hans Carl 

Nipperdey, no início da década de cinquenta (STRADA apud SARMENTO, 2004).  

Alguns direitos fundamentais, malgrado sejam originariamente direcionados para 

relações de direito público, podem incidir diretamente sobre as relações de direito privado 

porque os direitos fundamentais não são sempre direitos subjetivos de natureza pública. 

Esta incidência – segundo Nipperdey – pode se dar independentemente de qualquer 

mediação por parte do legislador, haja vista que a Constituição – neste particular – é 

inteiramente autoaplicável, e seu efeito erga omnis.  

Na contemporaneidade, o poder hiper-suficiente não vem apenas do Estado. A 

modernidade carecia de direitos fundamentais que fossem inteiramente subjetivos de 

natureza pública, e a pós-modernidade – exatamente por causa do deslocamento do que era 

antes público para o privado – precisa de direitos fundamentais que se localizem ao lado do 

mais fraco. Na sociedade do século vinte e um, o mais forte não é mais o Estado.  

Na sociedade hiper-complexa, alguns grupos econômicos possuem cada vez mais poder 

e tem cada vez mais capacidade de mitigar direitos e liberdades e definir aspectos 

importantes da vida privada. A eficácia imediata corresponde à visão teórica reconhecedora 

do fim do monopólio da força exercido pelo Estado. Representa, também, o 

reconhecimento de que os direitos fundamentais possuem um papel relevante, que é o de 

proteger o hipossuficiente do hiper-suficiente, já que o polo da força no século XXI migrou 

do público para o privado (UBILLOS, 2003, p. 316).  
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A compreensão, segundo a qual os direitos fundamentais devem incidir diretamente nas 

relações privadas, é majoritária na doutrina de língua portuguesa, tanto no Brasil quanto 

como em Portugal. Dentre os autores lusos, destacam-se Ana Prata, José Carlos Vieira de 

Andrade, José João Nunes Abrantes e Gomes Canotilho.  

Acerca do tema, interessante notar o posicionamento de Gomes Canotilho. O professor 

posiciona-se favoravelmente à eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre os 

particulares por considerar que as relações entre particulares também são relações entre o 

mais forte e o mais fraco – caracterizando-se pela desigualdade – quando de um lado está 

uma pessoa jurídica de expressão e, de outro, o indivíduo. Embora sendo adepto da eficácia 

direta, lembra que há um espaço da autonomia individual que não pode ser deixada de 

lado. Trata-se do “núcleo irredutível da autonomia da pessoa” que deve ser respeitado 

mesmo quando da aplicação direta de direitos fundamentais a relações entre particulares 

(CANOTILHO, 2003, p. 1277).  

Já José João Abrantes, concordando com a necessária proteção da autonomia privada, 

entende que deve haver uma limitação de sua amplitude em razão dos direitos 

fundamentais (ABRANTES, 1990, p. 95-108). A autonomia privada nunca deve agredir o 

núcleo essencial dos direitos fundamentais que tem aplicabilidade em todas as relações 

entre particulares e limitam a possibilidade de autonomia dos particulares. Mesmo sem 

limitação do legislador, o núcleo essencial dos direitos fundamentais serve de barreira ao 

exercício da liberdade. 

Em última análise, se são compreendidos os direitos fundamentais como expressões que 

tendem a impor valores e direitos contra-majoritários às partes de um negócio privado e se 

são tomados tais direitos como expressão da igualdade que não pode ser agredida por 

desigualdades privadas, fica claro que a igualdade restará posta em consideração superior à 

liberdade quando do choque entre direitos fundamentais e a autonomia privada. O núcleo 

dos direitos fundamentais tem mais peso e deve ser aplicado sobre a autonomia privada. 

Para tanto, não se faz necessária qualquer intervenção do legislador.  

A ponderação deve sempre existir, até porque o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade também é um direito fundamental, mas há um fator diferenciador: a 

intangibilidade do conteúdo essencial dos direitos fundamentais. Existem situações em que 

os sujeitos são desiguais – embora sejam dois entes privados – e existem situações em que 

ambos são iguais. Quando há hipossuficiência e hiper-suficiência não existe razão em 

essência para afastar a limitação dos direitos fundamentais às relações privadas.  

Quando há uma relação de igualdade deve-se observar apenas o conteúdo mínimo 

essencial dos direitos fundamentais, uma vez que os direitos fundamentais podem ceder 

frente à autonomia privada, à exceção do conteúdo mínimo essencial.  

Vieira de Andrade (2001, p. 206-8) é outro teórico lusitano que percebe a aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais às relações privadas. Para o professor, existem 

verdadeiros ‘poderes privados’ e, em razão de tal ocorrência, deve-se admitir a eficácia 
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imediata. O pensamento de Vieira de Andrade vem corroborar a tese segundo a qual os 

direitos fundamentais incidem em uma relação de desigualdade. Se tal desigualdade se 

manifestar no seio de uma relação privada, então os direitos fundamentais devem operar 

sobre tais relações com o fito de protegerem e tutelarem os hipossuficientes. Os direitos 

subjetivos fundamentais são frutos da desigualdade e seus titulares são os desiguais que 

deles carecem para protegerem-se dos mais fortes.  

Entrementes a riqueza do debate, deve-se perceber que a aplicabilidade direta dos 

direitos fundamentais às relações entre particulares é um imperativo lógico, que decorre da 

própria existência de previsão constitucional a determinar tal incidência. 

O Judiciário está jungido à obrigação de aplicar as normas constitucionais e por um 

imperativo do sistema jurídico constitucional. De toda sorte, as normas de direitos 

fundamentais em sua eficácia objetiva sempre estariam sendo aplicadas direta e 

independentemente da assunção de qualquer teoria sob pena de derrogação do princípio da 

hierarquia constitucional. 

Observando que o Judiciário está obrigado a aplicar as normas constitucionais que são 

de hierarquia superior às normas de direito privado, a questão repousaria na ponderação de 

princípios de sede constitucional. Ou seja, entre normas-princípio de direitos fundamentais 

e normas-princípio do direito fundamental à autonomia privada, à liberdade, ou ao livre 

desenvolvimento da personalidade. 

Em sendo todas as controvérsias decididas pelo Judiciário, e estando o Judiciário 

obrigado a efetuar – por um imperativo lógico – a ponderação entre direitos de mesma 

categoria, tem-se que os direitos fundamentais estarão sempre incidindo sobre as relações 

entre os particulares. 

 

7 HIPÓTESES DE EFICÁCIA HORIZONTAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO 

AMBIENTE SADIO E ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO NO MODELO 

DOGMÁTICO BRASILEIRO 

A Constituição da República Federativa do Brasil não é uma Constituição liberal que 

regule tão somente o espaço de atuação do Estado e estabeleça mecanismos de proteção do 

indivíduo frente aos poderes públicos. Não é possível ler os direitos fundamentais da 

Constituição de 1988 apenas com os olhos do liberalismo burguês. Mais do que levar a cabo 

uma pauta de direitos de proteção do indivíduo contra atuações estatais, a Constituição de 

1988 regulamenta todas as relações da sociedade com o Estado e consigo mesma.  

É uma Constituição prolixa que não deixou para as normas infraconstitucionais de 

direito privado a obrigação de regular e tratar das relações dos indivíduos entre si.  

Nesse contexto, é fácil perceber que ela possui diretrizes para a conformação da vida 

social do país, não se limitando à clássica e liberal postura de carta protetiva das 

individualidades e do espaço da atuação privada (SARMENTO, 2004, p. 261). Os direitos 

fundamentais consagrados pela Constituição de 1988 são direitos que devem ser lidos não 
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apenas como direitos localizados na relação pública entre o Estado e o cidadão, mas 

também localizáveis como standarts, como valores que definem o tom de todas as relações 

jurídicas existentes, inclusive aquelas exclusivamente privadas. 

Na Constituição, não é possível ver nenhuma cláusula de direitos fundamentais que os 

tome apenas como direitos subjetivos públicos oponíveis apenas contra o Estado. O próprio 

art. 7º da Constituição esquadrinha direitos que se descortinam claramente em relações 

jurídicas travadas entre particulares. Com isso, pode-se ver que está na essência da CF/88 a 

abertura dos direitos fundamentais ao reconhecimento de sua incidência sobre relações 

privadas.  

Tomados os direitos fundamentais como princípios, ou como standarts jurídicos, ou 

seja, como cláusulas que, além de eficácia objetiva e subjetiva, trazem valores 

constitucionais a vigerem sobre todas as relações jurídicas da sociedade, não há como 

afastá-los da incidência sobre relações entre particulares. A incidência é direta na medida 

em que não atenta contra a autonomia privada, mas realiza a leitura da autonomia privada 

a partir de valores constitucionais (SARMENTO, 2004, p. 283).  

A melhor leitura possível dos artigos 5º, 6º e 7º da Constituição, bem como daqueles 

enunciados normativos que soam fundamentais desde a cláusula de abertura do art. 5º § 

2º, é a que os toma de forma ampla, a incidir em todas as relações jurídicas existentes. 

Obviamente esta aplicação comporta a atividade de ponderação.  

Essa ponderação não é novidade adstrita à discussão da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, mas é uma característica de todos direitos fundamentais. Aqui importa 

perceber que o direito fundamental ao ambiente vai ser ponderado com o direito à livre 

iniciativa e ao livre desenvolvimento da personalidade que são, também, direitos 

fundamentais. 

O direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado desborda do artigo 225 da 

Constituição Federal em razão da cláusula de abertura do artigo 5º § 2º. Considerando 

tratar-se de um direito difuso, que se justifica valorativamente como uma exigência da 

sociedade pós-moderna e que é atribuído no ordenamento jurídico a uma plêiade de 

legitimados a priori indefinidos, forçoso é reconhecer que tal direito incide sobre as 

relações privadas como todo e qualquer direito fundamental. 

A consequência básica deste efeito é que as relações privadas ocorrentes na sociedade 

brasileira limitam-se, em sua gama de possibilidades, pelo respeito ao valor e ao direito 

ambiental da forma como constitucionalmente estão postos. 

Não é apenas o Estado que tem o dever de preservar o ambiente e os particulares que 

têm o direito a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado oponível ao Estado, mas 

sim toda a sociedade é que possui tal direito, oponível a quaisquer particulares. Este direito 

exerce o papel de limite quer nas atuações do legislador e do Judiciário, quer em razão das 

atuações dos particulares no exercício das suas atividades privadas e dos seus contratos 

autônomos. 
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Uma cláusula contratual que ofenda o ambiente pode ser desfeita se estiver em 

desalinho com o valor constitucionalmente firmado. Um particular pode opor a um outro 

particular o respeito ao direito fundamental ao ambiente como limite de sua atuação no 

exercício de uma atividade privada.  

Essa irradiação do direito fundamental ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado 

para as relações contratuais importa na possibilidade do cidadão legítimo poder defender 

judicialmente a sua parcela difusa do ambiente sadio, diante de outro particular, utilizando-

se como causa de pedir a própria norma constitucional que lho permite tornar-se 

legitimado de um direito difuso.  

 

8 A HORIZONTALWIRKUNG DO DIREITO FUNDAMENTAL AO AMBIENTE: a 

schutzpflicht ecológica e a drittwirkung ambiental 

O direito fundamental ao ambiente é um direito difuso que se fundamenta 

dogmaticamente no princípio constitucional da preservação ambiental, no princípio da 

dignidade da pessoa humana e no princípio da igualdade. As normas principiológicas que 

lhe dão sustentação material estão sempre em choque com outros princípios e outras 

normas que sustentam diversos valores, muitos deles conflitantes com a preservação 

ambiental. 

A existência de um direito fundamental ao ambiente significa não apenas a existência de 

uma garantia contra-majoritária limitante das atuações estatais e ceifadora das omissões do 

Estado. Não significa apenas um direito subjetivo público a ser utilizado como causae 

petendi em uma ação pública de particular contra o Estado. 

Quando se afirma que há eficácia horizontal do direito fundamental ao ambiente, o que 

se está querendo com isso dizer é que ele não é exercido apenas pelo particular em oposição 

ao Estado. Mas está se dizendo que particulares entre si podem lho manifestar em razão de 

não serem os direitos fundamentais meros direitos subjetivos públicos. 

Os legitimados – a quem lhes foi atribuído pela norma expressa pelo enunciado 

normativo do artigo 225 da Constituição Federal um direito fundamental ao ambiente – 

podem litigar em sua defesa, usando como arrimo tão somente a Constituição Federal pela 

só razão de que o direito subjetivo que desborda daquele enunciado não tem como sujeito 

passivo necessário o Estado. 

O artigo 225 da Constituição Federal garante posições subjetivas para os legitimados a 

quem atribui o direito, e estas posições subjetivas são exercidas mesmo quando as posições 

subjetivas passivas são exercidas por particulares. 

O sentido da existência de uma garantia contra-majoritária é a existência de um poder 

maior que monopoliza as forças, impedindo um tratamento equânime entre as partes no 

teatro dos fatos. Os direitos fundamentais existem para garantir um equilíbrio nas relações 

entre partes naturalmente desiguais. 
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Na pós-modernidade, o que se vê é uma hipertrofia do privado e uma atrofia do espaço 

público, gerando um desequilíbrio entre as forças e os valores que lhes dão supedâneo.  

A consequência natural é que a postura forte e dominante do Estado foi substituída por 

um mercado muito mais influente nos destinos das pessoas.  

Na esfera ambiental, pode-se perceber facilmente que o Estado polui mais por omissão 

do que por ação. O mercado constrói um estilo de vida, um modo de viver pós-moderno 

extremamente depredador, e a qualidade de vida dos seres humanos resta cada vez mais 

agredida pelo modo de viver da sociedade, pelas grandes empresas que seguem poluindo e 

sobrevivendo da omissão do Estado. 

A vilania social e ambiental não se localiza apenas no Estado, mas sim nas forças que 

etereamente acostumou-se a chamar de mercado. Este sim é o hiper-suficiente a quem se 

deve guardar receio. O que justifica a utilização da técnica dogmática de estabelecimento de 

direitos fundamentais – que jogam o papel dogmático de categorias contra-majoritárias – é 

a necessidade de as sociedades organizadas, os indivíduos, as coletividades construídas 

sobre uma relação jurídica base, ou os indivíduos dispersos no universo se oporem às 

depredações ao ambiente levadas a cabo pelo setor privado, com a conivência do Estado. 

Considerando que o Estado não é mais o vilão ambiental e percebendo que as relações 

de risco a que a sociedade está adstrita como forma de leitura do universo, são cada vez 

mais utilizadas por todos os objetivos do globalismo, a única razão de ser de um direito 

fundamental ao ambiente é poder utilizá-lo como direito oponível a ações dos particulares, 

e como direito à atuação estatal em cumprimento de um dever de proteção. 

A utilidade do direito fundamental ao ambiente reside na sua aplicabilidade como 

técnica de proteção da sociedade contra as agressões ambientais levadas a efeito pelo modo 

de viver ocidental no século XXI. 

Considerando a existência de um direito fundamental ao ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado, a consequência dogmática natural é a possibilidade de um 

particular ir a juízo – utilizando-se de um direito do qual é titular – para exigir que o Estado 

garanta a sua observação e cumprimento. 

O direito ao ambiente, por ser difuso, possui os seus titulares e legitimados dispersos em 

sociedade porque não é possível, a priori, identificar todos os possíveis titulares do direito 

que seriam legitimados para a ação cujo objeto seja a proteção do ambiente. 

Do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 desborda a legitimidade – a priori – de 

todos como titulares do direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Em cada 

caso concreto, especificado e detalhado no instante da sua demonstração em juízo, será 

necessário apurar os limites da pertinência do direito concretamente deduzido com o 

indivíduo que a priori seria titular do direito ao ambiente.  

Isso implica a possibilidade de todos serem titulares de um direito ao ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado, devendo, em cada caso, o Judiciário aferir a legitimidade ad 

causam para figurar no pólo passivo da demanda judicial. 
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Ao se admitir a eficácia horizontal desse direito fundamental insculpido no artigo 225, 

admite-se a possibilidade de todos os particulares – dotados de subjetividade que lhes é 

atribuída pelo artigo 225, moverem ações judiciais contra outros particulares, na defesa de 

seu direito fundamental ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 

O artigo 225 atribui a todos a titularidade do direito fundamental ao ambiente a 

constatação de que tais direitos são eficazes nas relações entre particulares implica a 

obrigatoriedade de os particulares guardarem obediência aos ditames da norma 

constitucional, e a possibilidade de todos os titulares buscarem guarida judicial para a 

observância deste seu direito por todos os entes públicos e pessoas de direito privado. 

Obviamente, esta legitimidade ad causam vai ficar condicionada à comprovação de uma 

qualquer pertinência entre o sujeito ativo e o objeto da demanda deduzida em juízo. O 

artigo 225 estabelece uma titularidade universal do direito ao ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado, permitindo a todos a propositura de ação com o objetivo de 

proteger e preservar o seu direito fundamental ao ambiente. 

Esta eficácia horizontal ou eficácia perante terceiros transforma o direito fundamental 

ao ambiente em um direito de eficácia ampla que deve ser não somente obedecido pelos 

particulares, mas pode deles ser exigido como obrigação a ser compulsoriamente 

determinada pelo Estado-juiz como efeito de uma decisão judicial. 

 

9 A PONDERAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO AMBIENTE 

SADIO E ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

Ao admitir-se a eficácia horizontal do direito fundamental ao ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado e, portanto, a sua drittwirkung, o que se está permitindo é a 

equiparação de valores como a liberdade, a autonomia privada, o desenvolvimento, o livre 

desenvolvimento da personalidade à preservação ambiental.  

A admissão da eficácia horizontal do direito fundamental ao ambiente significa permitir 

a ponderação de diversos direitos e valores constitucionais por intermédio do aplicador da 

norma (PEREIRA, 2004, p. 182). Esse processo de aplicação da norma deve guiar-se 

através da proporcionalidade e da razoabilidade, que tem sentidos conexos (BARROS, 

2000, p. 69). 

A Constituição garante ao indivíduo o direito fundamental à liberdade, à propriedade, ao 

desenvolvimento. Dentre tantos direitos fundamentais que são assegurados, está o direito 

fundamental ao ambiente, que colide, em diversos momentos, com demais direitos 

afirmados constitucionalmente. 

Ao analisar se o direito fundamental ao ambiente deve, ou não, limitar o exercício do 

direito fundamental a liberdade ou ao desenvolvimento econômico, o que está em jogo é o 

resultado de uma colisão de direitos fundamentais que deve ser resolvida através da 

ponderação. 
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Aplicar horizontalmente o direito ao ambiente nada mais é do que definir em que 

medida o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado pode limitar a aplicação 

de outros direitos que lhes são incompatíveis – em certa medida. 

A diferença reside no fato de que a colisão vai se dar entre direitos de titulares distintos. 

Não será uma hipótese de interpretação dos fatos a permitir a incidência deste ou daquele 

direito fundamental a ser aplicado pelo Estado, mas a hipótese de se dar maior guarida ao 

direito fundamental ao ambiente ao revés de acolher o direito fundamental à propriedade 

ou a liberdade que possuirá outro particular.  

Ensina Robert Alexy (1997, p. 511): 

La cuestión acerca de em que medida lo hacen formula un problema material, es decir, um 
problema de colisión. Tanto el problema de construcción como el de colisión resultan de uma 
diferencia fundamental entre la relación Estado/ciudadano y la relación 
ciudadano/ciudadano. La relación Estado/ciudadano es una relación entre um titular de 
derecho fundamental y un no titular de derecho fundamental. Em cambio, la relación 
ciudadano/ ciudadano es uma relación entre titulares de derechos fundamentales. 

 

A autonomia da liberdade privada é o mais forte argumento para negar a possibilidade 

de o direito fundamental ao ambiente incidir como norma limitadora desta mesma 

autonomia.  

A autonomia da liberdade privada significa a possibilidade de os particulares, sem a 

interferência do Estado, utilizar-se dos recursos naturais da forma e da maneira como 

acharem razoáveis, considerando a não existência de qualquer obrigação de respeito a 

direitos fundamentais de terceiros. Isso representaria alçar o direito à autonomia privada e 

o direito ao livre desenvolvimento da personalidade a patamares de direitos absolutos. 

Obviamente que essa atuação privada absoluta estaria limitada às proibições constantes 

das normas ambientais infraconstitucionais. No silêncio ou na inexistência de normas que 

regulassem a atuação dos particulares não haveria uma obrigação fundamental ambiental 

ou um direito fundamental ambiental de terceiros que limitasse a interferência das 

empresas privadas e dos indivíduos no ambiente. 

A drittwirkung do direito fundamental ambiental permite – na inexistência de norma 

legal atribuindo direito ambiental a alguém – a utilização por particular para se contrapor a 

outro direito privado, levando ao juiz a ponderação de ambos para a aplicação ao caso 

concreto. Neste caso, não há uma supremacia do direito fundamental ao ambiente, mas 

apenas um processo de equilíbrio, em que este direito é ponderado com outros direitos 

fundamentais, como, por exemplo, o direito ao desenvolvimento. 

A admissão da aplicabilidade imediata do direito fundamental ao ambiente sobre as 

relações privadas permite igualar o valor constitucional da liberdade ao valor constitucional 

da preservação ambiental, deixando para o legislador a ponderação de tais direitos e 

valores, e ao aplicador do direito a análise, nos casos concretos do momento em que a 

preservação ambiental deva ceder um pouco, e o momento em que o desenvolvimento 

depredador deva deixar de existir. 
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Isso demonstra uma das características naturais de todo sistema dogmático de direitos 

fundamentais, que é o fato de ser um sistema aberto à moral e aos conteúdos teóricos 

filosóficos da sociedade. Toda atividade de ponderação e de aplicação do princípio da 

proporcionalidade pressupõe a utilização de conteúdos da dimensão normativa da 

dogmática e que conduzem a uma densificação não apenas do princípio da preservação 

ambiental e do direito fundamental ao ambiente, mas também da liberdade, da igualdade e 

do livre desenvolvimento da personalidade.  

Essa é uma característica das normas de direitos fundamentais que obviamente se 

percebe na eficácia horizontal do direito fundamental ao ambiente. Para Robert Alexy 

(1997, p. 525), é a própria vigência de normas de direito fundamental que já significa, por 

si, que se trata de um sistema aberto para conteúdos morais. 

Ao se abrir para conteúdos morais ou valorativos, os direitos fundamentais que estão em 

choque, submetem-se à ponderação e à racionalidade, uma vez que o sentido da sua própria 

constitucionalização é estarem submetidos a condicionantes normativos frutos do direito 

racional moderno (ALEXY, 1997, p. 525). 

A subjetivação do direito ao ambiente e a sua horizontalização acarreta na sua 

proporcionalização futura quando do embate com outros direitos fundamentais e princípios 

fundamentais. 

A negativa de subjetividade do direito ao ambiente, ou a negativa de eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais, só se presta à manutenção da supremacia dos princípios da 

liberdade e da autonomia privada sobre a preservação ambiental. 

As relações privadas podem ser relações também desiguais. É normal e natural que na 

pós-modernidade seja assim. O desequilíbrio deixa de um lado as pessoas privadas – quase 

sempre grandes empresas – encasteladas na sua lógica de garantia de um modo de vida 

neoliberal – e de outras pessoas físicas interessadas em viver em um ambiente são. 

Considerar que ambas estão no mesmo nível – e não perceber a desarmonia entre 

pessoas privadas distintas – é deixar de considerar um dos elementos constitutivos da pós-

modernidade que é o aumento do poder de setores do espaço privado que se tornam mais 

poderosos que o próprio Estado. 

O reconhecimento de um direito constitucional ao ambiente, que pode ser ponderado 

em igualdade de condições com o direito à liberdade e ao livre desenvolvimento, e garantir 

que este direito possa ser utilizado entre particulares fortes e fracos, é igualar valores e 

direitos, deixando para a ponderação a atitude de proporcionalizar, com razoabilidade, 

todos os elementos constitutivos do mundo pós-moderno. 

A pós-modernidade é hiper-complexa. É ao mesmo tempo desenvolvimentista e 

preservacionista. O equilíbrio de forças desta ordem permite ao ordenamento laborar em 

equilíbrio. 
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