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RESUMO
O Constitucionalismo Social provocou signi-

ficativas mudanças em temas tradicionais do Direito 
Privado, como a família, a empresa e a propriedade 
que passaram a apresentar valores constitucional-
mente delimitados. A constitucionalização do Direito 
Privado é um fenômeno inquestionável, e continua a 
irradiar-se sobre todos os institutos do Direito Civil, 
inclusive sobre as normas da responsabilização civil. A 
partir de revisão bibliográfica, buscou analisar qualita-
tivamente acerca dos efeitos da abordagem civil-cons-
titucional quanto à reparação de danos no em âmbito 
civil quando pautada pela valorização da pessoa em 
detrimento do patrimônio. Deste modo, a Responsa-
bilidade Civil em perspectiva Civil-Constitucional bus-
ca que aquele que venha a sofrer qualquer dano não 
permaneça por longo período suportando o peso do 
prejuízo, inaugurando um período onde prevalecerão 
interações sociais mais humanas e solidárias.
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ABSTRACT
Social Constitutionalism caused 

changes in standard subjects of  Private Law, 
such as family, business and property that 
now have delimited constitutional values. The 
constitutionalization of  Private Law is an 
unquestionable phenomenon and it continues to 
radiate over all institutes of  Civil Law, including 
the rules of  civil liability. Through bibliographic 
review, an attempt at a qualitative analysis of  the 
effects of  the civil-constitutional approach on the 
reparation of  damages in the civil context when 
guided by the valorization of  the person over the 
patrimony. In this manner, Civil Liability in a 
Civil-Constitutional perspective seeks that any 
who suffers any damages does not bear the brunt 
of  the damage for a long period, starting a period 
in which more solid and humane social interactions 
prevail.
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and the Constitution. 3.1 Principles affirming civil-constitutional law. 3.2 The effectiveness of fundamental rights in 
the context of private relations. 4 Contemporary Civil Liability. 5. Final Considerations. 6. Bibliographic references.

1 INTRODUÇÃO

Devido ao seu caráter interdisciplinar, não é tarefa fácil abrir debates acerca 
da Responsabilidade Civil, vez que as discussões não se mantêm apenas no âmbito 
do Direito Civil, alastrando-se por quase todas as áreas do Direito. Razão pela qual a 
doutrina é praticamente uníssona em apregoar que toda manifestação da humana traz 
em si o problema da responsabilidade, de tal modo que qualquer atividade que provoque 
prejuízo enseja a obrigação de reparação. Este fenômeno não é exclusivo da vida jurídica, 
mas de todos os eventos da vida social.

Atualmente, para tais estudos, se faz necessário aventar acerca do Direito Privado 
sob uma nova perspectiva, ou uma moderna via metodológica, designado pela maioria dos 
autores como “Direito Civil Constitucional”, que visa examinar os principais institutos do 
Direito Civil sob a ótica dos preceitos fundamentais instituídos na Constituição Federal 
de 1988, e não apenas sob o prisma do Código Civil.

A evolução da sociedade é capaz de proporcionar diversas mudanças nos 
paradigmas sociais, na forma como os indivíduos vivem e se relacionam. O Direito não 
pode estar alheio a estas mudanças e deve adaptar-se às exigências da sociedade atual, 
caracterizada pela insegurança e instabilidade, afastando-se da inflexibilidade.

Diante dessas mudanças, este trabalho pretende revelar uma Responsabilidade 
Civil adaptada aos tempos atuais. No momento jurídico hodierno, marcado pelo 
constitucionalismo contemporâneo vislumbra-se a capacidade de se promover mudanças 
significativas na interpretação dos institutos do Direito Privado. 

O reconhecimento da possibilidade de os direitos fundamentais operarem sua 
eficácia nas relações interprivadas marca a denominada constitucionalização do Direito 
Civil, necessária à mencionada nova interpretação dos institutos civilistas, cujos efeitos 
refletem por consequência em uma Responsabilidade Civil contemporânea, pautada pela 
valorização da pessoa em detrimento do patrimônio. O foco desta Responsabilidade passa 
dos danos causados para os danos sofridos, com a finalidade de proteção da vítima. Essa 
releitura dos institutos privados tais quais propriedade, família e contrato proporcionada 
pela Constituição não busca ofender a liberdade do indivíduo nas relações interprivadas, 
mas sim impedir os seus excessos, no escopo de que o exercício do direito não se torne 
abusivo e prejudicial à construção da sociedade, com o entendimento claro de que a 
ofensa a princípios constitucionais impede a concretização dos direitos fundamentais, 
ainda que em relações de direito privado. 
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2 O FENÔMENO DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO

Em um período não muito distante, a Constituição não possuía a força normativa 
e transformadora que tem atualmente. O texto constitucional visava apenas à organização 
política do Estado, e não passava de um mero conjunto de declarações políticas. Como 
bem aponta o ministro Barroso, “o núcleo essencial das primeiras constituições escritas 
é composto por normas de repartição e limitação do poder, aí abrangida a proteção dos 
direitos individuais em face do Estado”.2

A sociedade do século XVIII pode ser definida como “o mundo da segurança”, 
que caracterizou a famosa era das codificações e das constituições liberais, cuja ideologia 
jurídica da época era a dos três C’s, vez que a legislação deveria ser: completa, isto é, 
(supostamente) sem lacunas; Clara, ou seja, sem ambiguidades, e; Coerente, assim, era 
necessário que na legislação não houvesse conflitos de ideias.3 

Neste contexto, Eduardo Cambi afirma que essa segurança tratava-se de “uma 
segurança objetiva que nascia da estrutura da sociedade, na qual os Códigos, captando e 
fixando os valores dominantes, forneciam um quadro de referência certo e seguro, com 
base no qual cada indivíduo sabia o que deveria esperar dos outros indivíduos e dos 
poderes públicos”.4

Entretanto, a sociedade moderna que vive em ininterrupta transformação, 
sempre dividida em grupos com interesses diversos, caracterizada pela insegurança e 
instabilidade, não deve exprimir um direito uniforme e seguro.5 Por certo que o modelo 
anterior já não era capaz de atender aos interesses da sociedade, sendo, após a Segunda 
Guerra, substituído por um novo paradigma: Estado Social e Democrático de Direito. 
Pois, como bem aponta Barroso, a “construção do Estado Constitucional de Direito ou 
Estado Constitucional Democrático, no curso do século XX, envolveu debates teóricos e 
filosóficos intensos acerca da dimensão formal e substantiva dos dois conceitos centrais 
envolvidos: Estado de direito e democracia”.6

Nesse diapasão surge o movimento constitucionalista, que apregoa que todos os 
Estados deveriam possuir constituições escritas, as quais funcionariam como instrumentos 
assecuratórios dos direitos e garantias fundamentais, cujo marco do seu apogeu foi o fim 

2  BARROSO, L. R. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Ebook.
3  FACHINI NETO, E. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In: SARLET, I. W. 
Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 22.
4  CAMBI, E. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 57.
5  Idem.
6  BARROSO, L. R. op. cit. Ebook.
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do século XVIII.7

O constitucionalismo é uma técnica jurídica de tutela das liberdades, porquanto 
engloba um conjunto de normas, instituições e princípios constitucionais 
positivos, depositados em constituições escritas, a exemplo do direito à 
vida, à igualdade, à dignidade, ao devido processo legal, e tantos outros 
vetores relacionados à mecânica dos direitos humanos fundamentais.8

Com fundamento nas considerações de Barroso, entende-se que a noção de direitos 
fundamentais passa a ter eficácia plena e irradiadora em todo o ordenamento jurídico, de 
modo a considerar a superioridade da Constituição não apenas num sentido hierárquico, 
mas, também, no sentido material e valorativo. O Poder Judiciário passa a ter apenas a 
competência de dar a palavra final sobre a própria interpretação constitucional, contexto 
no qual se consolida a ideia de supremacia da Constituição.9 

Pode-se ilustrar essa irradiação dos direitos fundamentais em todo ordenamento 
jurídico através do fenômeno da constitucionalização do Direito Civil. Nesse sentido, 
Fachin e Ruzyk (2006, p. 100) observam que:

O reconhecimento da possibilidade de os direitos fundamentais 
operarem sua eficácia nas relações interprivadas é, talvez, o cerne da 
denominada constitucionalização do Direito Civil. A Constituição deixa 
de ser reputada simplesmente uma carta política, para assumir uma 
feição de elemento integrador de todo ordenamento jurídico – inclusive 
do Direito Privado. [...] A eficácia dos direitos fundamentais nas relações 
interprivadas se torna inegável, diante da diluição de fronteiras entre o 
público e o privado.10

Embora a ideia de direitos fundamentais tenha, a princípio, raiz na garantia de 
liberdades do indivíduo frente ao Estado, com o movimento de constitucionalização a 
eficácia dos direitos fundamentais se amplia tanto de modo vertical como horizontal, 
abrangendo tanto as relações entre o particular e o Estado como as relações entre 
particulares.

Isso se deve, pois, hoje se podem encontrar certos princípios e institutos 
fundamentais do direito privado dentro da Constituição: é o caso da família, da 
propriedade, e da atividade econômica (contrato). Assim, não se encontra solução para 

7  BULOS, U. L. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 65.
8  BULOS, U. L. op. cit., p. 66.
9  BARROSO, L. R. op. cit. Ebook.
10  FACHIN, L. E.; RUZYK, C. E.P. Direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana e o novo Código Civil: uma análise 
crítica. In: SARLET, I. W. Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 100.
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o caso concreto levando em conta o artigo de lei que parece contê-lo e resolvê-lo, mas, 
antes, à luz do inteiro ordenamento jurídico, em especial, seus princípios fundamentais.11 

Acredita-se que o momento jurídico atual, do constitucionalismo contemporâneo, 
marcado pela existência de documentos constitucionais amplos, analíticos, extensos, como 
é a Constituição brasileira de 1988, são capazes de promover mudanças significativas na 
interpretação dos institutos do Direito Privado. Estas constituições possuem, como já 
afirmado, um papel transformador que enseja uma análise crítica quanto à segurança 
objetiva. Esta, que fora tanto prezada em outro momento, depara-se inegavelmente com 
institutos como o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada, alocados em 
último plano ante os novos moldes da interpretação conforme a Constituição.

3 O DIREITO PRIVADO E A CONSTITUIÇÃO 

No Estado Liberal as relações entre o Estado e os particulares eram regidas 
pela Constituição, já as relações privadas eram disciplinadas pelo Código Civil. Desta 
forma, os direitos fundamentais eram considerados apenas limites ao legislador, isto é, 
a aplicabilidade desses direitos era a regulação da atuação dos governantes em favor dos 
governados.

Paulatinamente surgiu uma nova forma de entender o direito privado, pois devido à 
sua evolução e complexidade o modelo liberal já não atende às necessidades da sociedade, 
deslocando parte do interesse dos particulares para dar espaço ao interesse geral. 
Abandona-se a trilogia do velho paradigma expresso pelo liberalismo-individualismo-
normativismo para tomar cunho social, reorientada pelas transformações e mudanças 
sociais, culturais, econômicas e jurídicas que legitimam a eleição de um novo paradigma, 
designado nesta investigação como democrático-plurindividual-principiológico.12

Trata-se do período do Constitucionalismo Social, onde se busca a sujeição de 
todos os poderes públicos e privados, e na sua limitação e funcionalização à tutela dos 
Direitos Fundamentais. Fachin e Ruzyk afirmam que os três pilares de base do Direito 
Privado – família, propriedade e o contrato – recebem uma nova leitura que altera 
suas configurações, redirecionando-os de uma perspectiva fulcrada no patrimônio e na 
abstração para outra racionalidade que se baseia no valor da dignidade da pessoa.13

Essa despatrimonialização do Direito Civil, onde a propriedade dá lugar à pessoa 
humana como centro, isto é, os valores da pessoa humana prevalecem sobre os interesses 

11  FACHINI NETO, E. op. cit., p. 41.
12  BORGES FERREIRA, J. S. A. N.; HOFFMANN, G. A. Relações Negociais: Autonomia Privada e a Eficácia dos 
Direitos Fundamentais. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=3f647cadf56541fb>. Acesso 
em: 05 out. 2014.
13  FACHIN, L. E.; RUZYK, C. E.P. op. cit., p. 101.
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econômicos nas relações privadas, deixa claro que não é possível mais entender o Direito 
Privado sem o suporte do Direito Constitucional. A constitucionalização do Direito Civil 
é um fenômeno inquestionável, e para Gustavo Tepedino: “[...] em uma palavra, não é 
apenas um adjetivo a colorir a dogmática forjada pela Escola da Exegese, que pode ser a 
cada momento, purificada e atualizada, mas uma alteração profunda da ordem pública, 
a partir da substituição dos valores que permeiam o Direito Civil, no âmbito do qual a 
pessoa humana passa a ter prioridade absoluta.”14

Esse fenômeno se dá em razão das mudanças sociais do último século e das 
transformações das sociedades ocidentais. O Direito Civil Constitucional indica pontos 
de harmonização e equilíbrio entre o Direito Público e do Direito Privado, mediante a 
adequação de institutos que são, em sua essência, elementos de Direito Privado, mas que 
estão na Constituição.15

Então, supera-se a dicotomia ‘público X privado’ visando uma interação racional, 
interpretando os institutos civis em harmonia com a Constituição, trabalhando ambos – 
Direito Civil e Direito Constitucional – para melhor atender as necessidades do Estado 
enquanto sociedade. Assim sendo, pretende-se um aprimoramento das relações privadas, 
favorecendo a coletividade contra o abuso individual.

3.1 PRINCÍPIOS AFIRMADORES DO DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL

Atualmente, para Gustavo Tepedino, a interpretação do Direito Civil em 
conformidade aos princípios e valores constitucionais reafirma o caráter hierárquico 
superior da Constituição. Indo além: a interpretação civil-constitucional consente que 
institutos clássicos do Direito Civil sejam repensados em uma ótica que suplanta os valores 
e princípios constitucionais e faz, portanto, com que o Direito Civil seja “efetivamente 
transformado pela normativa constitucional”.16 Ainda de acordo com o referido autor, 
três são os princípios básicos, considerados baluartes do Direito Civil-Constitucional 
acerca da ligação com a Responsabilidade Civil: princípio de proteção da dignidade da 
pessoa humana, solidariedade social e a isonomia.17

O princípio de proteção da dignidade da pessoa humana, amparado no art. 1º, III, 
da Constituição Federal, propõe como um dos objetivos da República Federativa do Brasil 
a valorização da pessoa. Nesse sentido, Flávio Tartuce aponta que a Responsabilidade 

14  TEPEDINO, G. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: Temas de Direito Civil. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004. p. 127
15  TARTUCE, F. Direito Civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 
327.
16  TEPEDINO, G. Problemas de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 281.
17  TEPEDINO, G. op. cit. p. 233.
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Civil deve ser encarada de maneira que haja a valorização da pessoa em detrimento do 
patrimônio (despatrimonialização), de modo que nenhuma previsão em sentido contrário, 
seja ela legal ou contratual, poderá trazer lesão a esse preceito máximo.18

A dignidade possui uma dimensão dúplice. Isto quem afirma é Ingo Wolfgang 
Sarlet, ressaltando que a dignidade da pessoa humana se manifesta ao mesmo tempo 
como expressão da autonomia da pessoa humana, vinculada à ideia de autodeterminação, 
perfazendo as decisões essenciais a respeito da própria existência. Ressalta também a 
necessidade de sua proteção, isto é, assistência por parte da comunidade e do Estado, 
especialmente quando a pessoa está fragilizada ou até mesmo – e principalmente – 
quando ausente a sua capacidade de autodeterminação.19

Nesse sentido, acredita-se que a dignidade seja protetiva e promocional. “É 
protetiva no sentido de garantir a todo ser humano um tratamento respeitável, não 
degradante, tutelando a sua integridade psicofísica. É promocional, no sentido de 
viabilizar as condições de vida para que uma pessoa adquira a sua liberdade e possa 
projetar a direção que queira conceder a sua existência”.20

Na seara da Responsabilidade Civil, a dignidade da pessoa humana, em consonância 
com o Estado Democrático de Direito, deve buscar instrumentos efetivos de reparação 
da pessoa humana. E a título de exemplo, ressalta-se a súmula 385 do STJ, dispondo que 
a “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 
moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 
Entende-se que tal previsão é equivocada, haja vista que recusa de reparação pelo 
dano moral em razão do comportamento pretérito do ofendido viola profundamente a 
dignidade da pessoa.

Além do princípio da dignidade da pessoa humana, intimamente ligado a ele, 
encontra-se o princípio da solidariedade social que se apresenta como outro objetivo 
fundamental da República, expresso no art. 3º, I da Constituição Federal. Revela-se, 
simultaneamente, tratar-se de um objetivo e um princípio constitucional.

Nota-se que quando a Constituição Federal de 1988 estabeleceu como um dos 
objetivos fundamentais da República brasileira “construir uma sociedade justa, livre e 
solidária”, não buscava tão somente emitir uma diretriz política sem nenhuma eficácia 
normativa. Entende-se que ela expressa um princípio jurídico, que, apesar de sua abertura 
e indeterminação semântica, é dotado de algum grau de eficácia imediata e que pode 

18  TARTUCE, F. op. cit. p. 328.
19  SARLET, I. W. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 
necessária e possível. Revista Brasileira de Direito Constitucional. n. 09. jan./jun. 2007, p. 376.
20  FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N.; BRAGA NETTO, F. P. Curso de Direito Civil: responsabilidade civil. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2015. p. 12.
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atuar, no mínimo, como vetor interpretativo da ordem jurídica como um todo.21

Elucida-se que o referido princípio “identifica-se, assim, com o conjunto de 
instrumentos voltados para garantir uma existência digna, comum a todos, em uma 
sociedade que se desenvolva como livre e justa, sem excluídos ou marginalizados”.22 
“O direito de solidariedade se desvincula então, de uma mera referência a valores éticos 
transcendentes, adquirindo fundamentação e a legitimidade política nas relações sociais 
concretas, nas quais se articula uma convivência entre o individual e o coletivo, à procura 
do bem comum”.23

No campo dos danos, a solidariedade proporcionou um giro conceitual ao tratar 
da possibilidade de responsabilização independente de culpa (responsabilidade objetiva), 
ou seja, “independentemente da capacidade do ofendido de provar o liame natural entre 
o fato do agente e a lesão, a responsabilidade surgirá pelo apelo à necessidade de se 
conceder uma reparação”.24

A consequência deste princípio no âmbito da Responsabilidade Civil é a mudança 
de seu enfoque, que se preocupa menos com a sanção daquele que pratica o ato ilícito e 
se atenta mais para a tutela daquele que foi ofendido. Portanto, aplicando o princípio da 
solidariedade social, proporciona-se também, por conseguinte, a valorização da dignidade 
humana.

Em suma, o princípio da solidariedade social é entendido como um mecanismo 
para efetivação dos direitos fundamentais25. Tendo em vista que a existência de direitos 
fundamentais sugere o juízo de que, se possuo direitos, é sensato propor solidariedade 
àqueles que se apresentam em posição mais frágil, inferior ou desigual.

É neste contexto que se ressalta a importância do princípio da igualdade ou da 
isonomia. Este se acha interligado aos conceitos de solidariedade social, vez que se todos 
os indivíduos são ao menos em direitos, iguais, não se pode vislumbrar uma sociedade 
solidária de fato sem que haja igualdade.

Expresso no famigerado art. 5.º, caput, na disposição que “todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade”, no tocante a este princípio é praxe dizer que seu real sentido indica que 
a lei deve tratar de maneira igual os iguais, e de maneira desigual os desiguais, na tentativa 

21  SARMENTO, D. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004. p. 295.
22  MORAES, M. C. B. Dignidade humana e dano moral: duas faces de uma moeda. In: MORAES, M. C. B. Danos à pessoa: 
uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 114.
23  FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N.; BRAGA NETTO, F. P. op. cit. p. 17.
24  FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N.; BRAGA NETTO, F. P. op. cit. p.18.
25  Entende desta forma o ilustre autor Daniel Sarmento em sua obra “Direitos Fundamentais e Relações Privadas” 
acerca da dimensão objetiva dos direitos fundamentais.
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de estabelecer um equilíbrio.
A aplicação desse princípio em sede de Responsabilidade Civil é bem ilustrada 

por Flávio Tartuce, que discute a impossibilidade de tarifar o dano moral mediante 
uma tabela ou modelo, uma vez que os desiguais merecem tratamento desigual.26 Nesse 
sentido, o referido autor cita a súmula 281 do STJ, que dispõe: “A indenização por dano 
moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”. E destaca que, com 
objetivo de reforçar a premissa de afastamento da tarifação, na VI Jornada de Direito 
Civil / 2013 aprovou-se o Enunciado n. 550: “a quantificação da reparação por danos 
extrapatrimoniais não deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos”. 

Deve-se levar em conta a individualidade de cada sujeito, buscando uma igualdade 
recíproca de direitos mesmo com todas as diferenças existentes entre os seres humanos, 
sejam elas de ordem cultural, econômica, racial ou religiosa. 

3.2 A EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ÂMBITO DAS 
RELAÇÕES PRIVADAS

Quando se fala da incidência das normas fundamentais às relações privadas, discute-
se se tal eficácia seria mediata ou imediata. Para proporcionar melhor entendimento, é 
preciso discorrer acerca das duas teorias: a) Teoria da Eficácia Indireta ou Mediata e; b) 
Teoria da Eficácia Direta ou Imediata.   

Na Teoria da Eficácia Indireta ou Mediata os direitos fundamentais são aplicados 
de maneira reflexa. Adeptos dessa vertente entendem que as leis infraconstitucionais 
já estão impregnadas por valores contidos nos direitos fundamentais, tendo em vista 
os efeitos de irradiação das normas objetivas inseridas na Constituição. Acredita-se, 
então, que os princípios e regras de direito privado são suficientes para afirmar preceitos 
constitucionais.27 Portanto a “[...] teoria da eficácia mediata nega a possibilidade de 
aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas porque, segundo seus 
adeptos, esta incidência acabaria exterminando a autonomia da vontade, e desfigurando 
o Direito Privado, ao convertê-lo numa mera concretização do Direito Constitucional.”28

A partir da referida teoria, a interpretação do Código Civil e das cláusulas gerais se 
utilizariam dos princípios constitucionais como suporte para concretização dos direitos 
fundamentais dentro do viés do direito privado. 

As normas de direito privado que repetem a lei constitucional e que se atentam 

26  TARTUCE, F. op. cit. p. 334.
27  SARMENTO, D. Vinculação dos particulares aos direitos fundamentais no direito comparado e no Brasil. Salvador: JusPodivm, 
2007. p. 200.
28  SARMENTO, D. op. cit. p. 121.
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às cláusulas gerais são a porta de entrada do Direito Constitucional nas relações entre os 
particulares, cujo objetivo é garantir a aplicação e a eficácia de direitos fundamentais às 
relações privadas. Muda-se o foco do direito privado, que deixa de proteger apenas bens 
patrimoniais dos indivíduos, para buscar a proteção do cidadão, isto é, do indivíduo em 
si. Ressalta-se que:

[...] la obligación de respectar los derechos fundamentales por los ciudadanos surge 
y emana directamente de La Constitución y no sólo de las normas de desarrollo 
de ésta, no es por lo tanto un mero reflejo del ordenamiento que puede sufrir las 
alteraciones, modificaciones e supresiones que el legislador decida, sino que hay un 
núcleo esencial que se deduce directamente de la Constitución y que se impone a todos 
los ciudadanos.29

Por sua vez, a Teoria da Eficácia Direta ou Imediata sugere que os direitos 
fundamentais devem ser aplicados às relações privadas sem intermédio de legislação 
infraconstitucional. Nossa Constituição Federal é clara no § 1º do artigo 5º que “as 
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. Nesse 
sentido:

[...] todas as normas constitucionais sempre são dotadas de um mínimo 
de eficácia, no caso dos direitos fundamentais, à luz do significado 
outorgado ao art. 5º, § 1º, de nossa Lei Fundamental, pode afirmar-
se que aos poderes públicos incumbem a tarefa e o dever de extrair 
das normas que os consagram (os direitos fundamentais) a maior 
eficácia possível, outorgando-lhes, neste sentido, efeitos reforçados 
relativamente às demais normas constitucionais, já que não há como 
desconsiderar a circunstância de que a presunção da aplicabilidade 
imediata e plena eficácia que milita em favor dos direitos fundamentais 
constitui, em verdade, um dos esteios de sua fundamentalidade formal 
no âmbito da Constituição.30

Aos adeptos dessa corrente, o Estado tem obrigação de ampliar a eficácia dos 
direitos fundamentais, máxime em casos em que a dignidade da pessoa humana estiver 
sob ameaça, por exemplo. Entende-se o fato de que um direito fundamental não poderá 
ter a sua proteção e fruição negada pura e simplesmente por conta do argumento de que 
se trata de direito positivado como norma programática e de eficácia meramente limitada. 
Quer dizer, não se pode deixar de proteger direitos fundamentais com base na premissa 

29  QUADRA-SALCEDO, T. El recurso de amparo y los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Madrid: Civitas, 
1981. p. 70.
30  SARLET, I. W. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 
constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. Ebook.
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de que este se encontra na completa dependência de uma interposição legislativa.31 O 
Estado deve exercer sua função protetora em caso de perigos aos direitos fundamentais, 
de acordo com Pieroth e Schlink:

O conceito de obrigação de proteção ganha contornos se for reconduzido 
à função clássica dos direitos fundamentais de prevenção de violações. 
Esta função exige do Estado que, com medidas protetoras, faça frente 
aos perigos para os direitos fundamentais quando:
– é irreparável a violação de direitos fundamentais que ameaça 
desenvolver-se a partir do perigo para os direitos fundamentais;
– é incontrolável o desenvolvimento que, a partir do perigo para os 
direitos fundamentais, ameaça desencadear a violação dos direitos 
fundamentais; ou
– não é autonomamente regulável pelos atingidos a interação cheia de 
conflitos e de colisões dos particulares, na qual podem ocorrer violações 
jurídico-fundamentais.32

Dada a importância da intervenção estatal para assegurar à parte supostamente 
lesada o cumprimento das garantias constitucionais, busca-se encontrar um justo meio, o 
qual é indispensável para assegurar a eficácia dos direitos fundamentais. Como explanam 
Pieroth e Schlink: “Os diferentes direitos fundamentais aplicam-se a diferentes domínios 
da vida. Nestes, ora limitados ora amplos, os direitos fundamentais, ao imporem ao 
Estado o ônus de justificação jurídica das ingerências, protegem o particular contra 
ingerências do Estado, ora na sua conduta em geral, ora também apenas em modos de 
conduta determinados.”33

Pondera-se que o Estado deve encontrar um meio adequado para intervir nas 
relações privadas. Este deve ligar-se a valores coletivos de justiça social e solidariedade, 
pautando-se na máxima efetividade e aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais.

4 A RESPONSABILIDADE CIVIL CONTEMPORÂNEA

Como já explanado, durante o século XX houve o fortalecimento do modelo de 
Estado Constitucional de Direito, onde no topo de seu ordenamento jurídico encontra-
se a Constituição. Tendo em vista as profundas transformações tecnológicas e científicas 
sofridas, a sociedade contemporânea se alinha a uma nova vertente jurídica que, à luz do 
constitucionalismo social, vê a realidade de outra forma. 

31  SARLET, I. W.; MARINONI, L. G.; MITIDIERO, D. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012. p. 316.
32  PIEROTH, B.; SCHLINK, B. Direitos fundamentais. Tradução António Francisco de Sousa e António Franco. São 
Paulo: Saraiva, 2012. Ebook.
33  Idem.
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De tal modo, pondera-se como ultrapassada a discussão sobre se há influência da 
Constituição no Direito Civil, mas é hodierna a discussão de qual é a amplitude e o modo 
como se dá essa incidência. Realçando a potencial invalidade dos negócios jurídicos de 
ofensa a princípios constitucionais, aduz José Carlos Vieira de Andrade:

Os particulares poderão, assim, de acordo com a natureza específica, a 
razão de ser e a intensidade do poder exercido (na falta ou insuficiência 
da lei ou contra ela, se inconstitucional), invocar os direitos fundamentais 
que asseguram a sua liberdade, por um lado, e exigir, por outro, uma 
igualdade de tratamento em relação a outros indivíduos nas mesmas 
circunstâncias, argüindo a invalidade dos atos e negócios jurídicos que 
ofendam os princípios constitucionais ou reclamando a indenização dos 
danos causados.34

Nota-se que a influência de preceitos constitucionais, tais como a dignidade da 
pessoa humana, a solidariedade social, a igualdade e a justiça distributiva acabam por alterar 
os aspectos liberais, individualistas, e exclusivamente patrimoniais da Responsabilidade 
Civil. Deste modo, muda-se o foco da Responsabilidade Civil dos danos causados para os 
danos sofridos, e com a finalidade de proteção da vítima, ocorre uma flexibilização dos 
pressupostos tradicionais da reparação, como o elemento culpa e o nexo causal.

Ao invés de buscar um culpado pela prática de um ilícito danoso – 
avaliando-se a moral de sua conduta –, quer-se encontrar um responsável 
pela reparação de danos injustos, mesmo que este não tenha violado um 
dever de conduta (teoria objetiva), mas simplesmente pela potencialidade 
de risco inerente à sua atividade ou por outras necessidades de se lhe 
imputar a obrigação de indenizar.35

De acordo com Gustavo Tepedino, verificada a insuficiência da dogmática 
subjetivista, surge a responsabilidade objetiva ligada ao juízo de que não seria apenas 
o dano injusto capaz de causar a necessidade de reparação, uma vez que as crescentes 
demandas sociais advindas com a industrialização criam novas possibilidades.36

Essa tendência objetivista já era encontrada na Constituição Federal de 1988, ao 
prever em seu art. 37, §6º que tanto as pessoas de direito público quanto as de direito 
privado prestadoras de serviço responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, consolidando a teoria do risco administrativo.

Embora a Responsabilidade Civil no Código Civil de 2002 continue em regra sendo 

34  ANDRADE, J. C. V. Os direitos, liberdade e garantias no âmbito das relações entre particulares. In: SARLET, I. W. 
Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 288.
35  FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N.; BRAGA NETTO, F. P. op. cit. p. 18.
36  TEPEDINO, G. op. cit. p. 201.
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subjetiva, excepcionam-se, entre outras37, a hipótese da atividade exercida normalmente 
pelo autor do dano com risco para os direitos de outrem, quando então a obrigação de 
reparar ocorrerá independentemente de culpa (parágrafo único do art. 927 do Código 
Civil) – responsabilidade objetiva com fundamento na teoria do risco.

Por certo a Responsabilidade Civil lida com transformações drásticas em face da 
própria interpretação constitucional, reequilibrando a relações desproporcionais, tais 
como entre o cidadão e o Estado, entre o consumidor e o fornecedor, relações de direitos 
transindividuais e etc. Flávio Tartuce observa que:

Abordagem interessante no ponto de vista civil-constitucional é aquela 
que se faz em relação ao conceito de Bem Ambiental, construção 
importante tendo em vista o estudo da Responsabilidade Civil ambiental. 
[...] Surge o conceito de bem difuso, sendo seu exemplo típico o 
meio ambiente, protegido pelo art. 225 da CF e pela Lei 6.938/1981 
(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), visando a proteção da 
coletividade, de entes públicos e privados. O Bem Ambiental, nesse 
contexto, constitui um bem difuso, material ou imaterial, cuja proteção 
visa assegurar a sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações 
– direitos transgeracionais ou intergeracionais.38

Como explica Gustavo Tepedino, não se trata do fim da responsabilidade subjetiva, 
este não é o objetivo da Constituição, mas sim proteger interesses maiores, como nos 
casos em que a parte lesada é notoriamente mais frágil. Além disso, o parágrafo único 
do art. 927 do Código Civil trata-se de uma verdadeira cláusula geral, demandando ainda 
muito que se estudar e evoluir acerca desses conceitos.39

37  Art. 1.521. São também responsáveis pela reparação civil:
I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob seu poder e em sua companhia;
II – o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;
III – o patrão, amo ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, 
ou por ocasião dele (art. 1.522);
IV – os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos, onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de 
educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;
V – os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até à concorrente quantia.
[...]
Art. 1.527. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar:
I – que o guardava e vigiava com cuidado preciso;
II – que o animal foi provocado por outro;
III – que houve imprudência do ofendido;
IV – que o fato resultou de caso fortuito, ou força maior.
Art. 1.528. O dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier da falta 
de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.
Art. 1.529. Aquele que habitar uma casa, ou parte dela, responde pelo dano proveniente das coisas que dela caírem ou 
forem lançadas em lugar indevido.
38  TARTUCE, F. op. cit. p. 327.
39  TEPEDINO, G. op. cit. p. 02.
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Ao analisar a Responsabilidade Civil por essa perspectiva civil-constitucional, é 
possível concordar com Farias, Rosenvald e Braga Netto ao afirmarem que:

[...] em casos excepcionais, a alguém será transferido o dano sofrido 
pelo lesado, mesmo que as circunstâncias eliminem o nexo causal entre 
a sua atividade e o dano (risco agravado), ou, ao extremo, pelo simples 
fato de que ao agente cabe a função de segurador universal por todos 
os danos consumados em certo setor da vida social (coletivização da 
responsabilidade).40

Essa releitura dos institutos privados proporcionada pela Constituição (propriedade, 
família, contrato e etc.), não tem por fim descaracterizá-los ou ofender a liberdade 
do indivíduo nas relações interprivadas, mas visa impedir os seus excessos, buscando 
fazer com que o exercício do direito não se torne abusivo e prejudicial à construção da 
sociedade, o que justamente a Constituição pretende.

Por fim, faz-se necessária a realização de “uma sociedade fundada sobre o direito 
privado que não seja nem separada e nem absorvida pelo Estado, mas que esteja a ele 
integrada, garantindo-se sua autonomia, em um sistema vinculado à Lei Maior”41. Deste 
modo, a Responsabilidade Civil contemporânea para adequar-se à complexidade da vida 
social, transformou o sistema da culpa, marcadamente individualista, para um sistema 
solidarista de reparação dos danos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O constitucionalismo, impulsionado pelos novos ideais do Estado Social e 
Democrático de Direito, estabelecia que as constituições deveriam apresentar um poder 
de transformação social, capaz de garantir que os direitos fundamentais irradiassem por 
todo o ordenamento jurídico.

Alinhada aos ideais de construção de uma sociedade igualitária, justa e fraterna, a 
Constituição Federal de 1988 promoveu uma releitura dos institutos do Direito Privado, 
norteados pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da 
igualdade, proporcionando o surgimento de um novo Direito Civil. 

Esse novo Direito Civil deixou de encontrar suas fontes formais apenas no 
Código Civil e na legislação ordinária, tendo em vista que a Constituição é norma 
jurídica hierarquicamente superior a todas as demais. O Direito Constitucional e o 
Direito Civil devem ser interpretados dentro de um todo, de modo sistemático e não 

40  FARIAS, C. C.; ROSENVALD, N.; BRAGA NETTO, F. P. op. cit. p. 18.
41  RAISER.L. La constituzione e il diritto privato. Trad.it. Il compito del diritto privato. Milano: Giuffrè, 1.990. p. 64.
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isoladamente. Contudo, não se deve entender como uma fusão de conceitos, todavia, 
estabelecidas regras e princípios acerca dos mais importantes institutos do Direito Civil 
dentro da Constituição, nada mais justo do que exigir que a interpretação da norma 
infraconstitucional seja feita em harmonia com a Lei Maior.

Se não é possível discutir o Direito Privado atual sem o necessário suporte 
Constitucional, a Responsabilidade Civil contemporânea precisou adequar-se, 
mudando o foco da punição do ofensor para assegurar a reparação do ofendido. Essa 
incidência constitucional aumenta ao passo que abrangência do dano atinge interesses 
transindividuais, onde os valores coletivos sobrepõem-se aos valores individuais como 
forma de ampliação da proteção da dignidade da pessoa humana.

Acredita-se que um dos papéis fundamentais do Direito Civil-Constitucional seja a 
proteção da dignidade da pessoa humana. E para isso, a interpretação civil-constitucional 
acerca da Responsabilidade Civil deve ser feita à luz do princípio da solidariedade social 
e da igualdade, não se coloca os aspectos econômicos que se pode extrair do dano em 
primeiro plano, mas sim a necessidade das condutas individuais e coletivas durante as 
interações sociais se tornarem mais humanas e solidárias.

Por essa perspectiva, busca-se em um primeiro momento a reparação do dano. 
O que significa que além de situações em que é necessário ignorar o elemento da culpa, 
pode haver outras situações excepcionais em que alguém será responsabilizado pelo o 
dano sofrido pelo lesado, mesmo que as circunstâncias eliminem o nexo causal entre a 
sua atividade e o dano, ou pela simples relação de segurador universal por certo setor da 
vida social. 

Ante o exposto, é importante que o lesado não permaneça por longo período 
arcando com o peso do prejuízo, pois a Responsabilidade Civil contemporânea busca 
instituir uma história de solidariedade, justiça e respeito. 
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