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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo investigar a relação e a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana nas
relações entre entes privados, buscando evidenciar as formas de irradiação da Constituição Federal do Brasil de 1988
pelo  ordenamento  jurídico,  em  especial,  no  Direito  Civil.  Busca-se  também  mostrar  os  efeitos  da  chamada
Constitucionalização  do  Direito  Privado  e  seus  efeitos  interpretativos  no  Brasil,  bem como as  implicações  da  sua
projeção na vontade individual e nos princípios sociais do contrato, como forma também de garantia da harmonia e
razoabilidade dentro das relações jurídicas.

PALAVRAS-CHAVE:  Princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana;  Constituição  Federal;  Direito  Civil;  Direitos  da
personalidade.

1 INTRODUÇÃO

A elaboração e promulgação da Constituição Federal de 1988 significou ao contexto político,
econômico e jurídico brasileiro um grande símbolo de conquistas e avanços em relação as garantias
sociais, sobretudo, como forma de contrapeso ao contexto político-histórico brasileiro que antecede
a Constituição de 1988, trazendo uma grande alteração nos valores jurídicos de maneira normativa,
ordenando e conformando a realidade social e política, impondo deveres e assegurando direitos. A
Constituição  Federal  do  Brasil  de  1988 traz  de  maneira  positivada o  conceito  de  dignidade  da
pessoa humana, garantida formalmente dentro dos Direitos Fundamentais do texto constitucional,
vista, no plano ético, como um mínimo de direitos que buscam uma existência humana digna, de
maneira a preservar e respeitar a liberdade individual e a personalidade do Homem. Ainda sobre tal
conceito, o autor Alexandre de Moraes (2011, p.60) assevera que: “a dignidade é um valor espiritual
e  moral  inerente  a  pessoa,  que  se  manifesta  singularmente  na  autodeterminação  consciente
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito das demais pessoas”. 

Com o Código Civil  de 2002 as relações privadas adquirem proteções advindas de forças
normativas  da  constituição,  buscando,  sobretudo,  a  consolidação  e  a  aplicação  dos  princípios
constitucionais  dentre  eles:  a  dignidade  da pessoa humana,  solidariedade  social  e  a  igualdade
substancial.  Dessa maneira,  busca-se com o Código Civil  de  2002 a  proteção e a garantia  de
maiores igualdades nas relações entre particulares, como forma de contrapartida das desigualdades
sociais  geradas  historicamente  com  a  acumulação  de  capital  da  classe  burguesa  emergida  e
fortalecida desde a Revolução Francesa. Ainda para o autor Daniel Sarmento:

O Estado e o Direito assumem novas funções promocionais e se consolida o entendimento de
que os direitos fundamentais não devem limitar o seu raio de ação às relações políticas, entre
governantes e governados, incidindo também em outros campos, como o mercado, as relações
de trabalho e a família. (2006, p. 323)

 Contudo,  torna-se  evidente  no  interior  das  relações  jurídicas  o  movimento  paulatino  de
aproximação entre o Direito  Público e o Direito  Privado por  meio de uma ação interventora do
Estado na economia e nas relações privadas, como forma de garantia e proteção da dignidade da
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pessoa humana, o que de alguma maneira incide direta ou indiretamente na autonomia da vontade e
no individualismo de cada pessoa, moderando o caráter patrimonial do Direito Privado, e trazendo,
sobretudo,  um novo  enfoque  para  os  institutos  do  Direito  Civil  a  partir  da  ótica  dos  valores  e
princípios constitucionais.

Deste modo, torna-se de grande importância os estudos acerca da aplicação do princípio da
dignidade da pessoa humana nas relações entre  os entes  privados,  em razão da problemática
presente nas limitações legais do contrato entre a vontade individual (Direito Privado) e a aplicação
dos  Direitos  Fundamentais  como  norte  dos  negócios  jurídicos.  Busca-se,  assim,  investigar
historicamente a construção e a formação jurídica do Contrato aos moldes dos dias atuais, bem
como analisar  sua aplicação  no  âmbito  das  relações  contratuais  e  também seu vínculo  com o
Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi utilizado o método teórico, que consiste na pesquisa de obras, artigos de periódicos e
documentos eletrônicos que tratam do tema. Também será utilizado o método dedutivo, partindo-se
da  análise  das  leis  e  doutrina  que  versam  sobre  o  assunto,  até  os  casos  que  chegam
constantemente ao Poder Judiciário brasileiro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Busca-se com o presente trabalho demonstrar a importância da aplicação do princípio da
dignidade da pessoa humana no interior das relações entre entes privados, como forma de garantia
da razoabilidade e harmonização em relações jurídicas entre particulares e dentro do Direito Civil,
visto  as  habituais  formas  de  desigualdades  presentes  no  contexto  social  brasileiro,  além  da
necessidade proteção da parte vulnerável  no negócio jurídico firmado entre as partes. Busca-se
também apresentar que essa proteção estatal  nas relações privadas não deve ser realizada de
forma a ignorar a realidade social, causando uma hiperproteção aos entes, devendo o caso concreto
ser analisado pormenorizadamente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa encontra-se em andamento, ainda assim, conclui-se até então que a doutrina e os
magistrados  devem  analisar  as  relações  entre  entes  privados  com  o  compromisso  jurídico  do
respeito  e  aplicação  dos  princípios  constitucionais  de  direitos  fundamentais,  respaldado  na
efetivação legal de garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a proteção do
indivíduo, de maneira que dentro de uma relação que tenha como sujeito entes privados nenhuma
das  partes  seja  lesada  ilicitamente.  Em  vista  disso,  busca-se  o  amparo  do  cidadão  brasileiro,
enquanto obrigação do Estado, devendo esse propiciar ao indivíduo formas diferenciadas de se
buscar a efetivação de seus direitos.
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