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Obs. O presente roteiro não substitui e não possui o conteúdo completo 

trabalhado nas aulas, sendo um mero ponto de apoio para estimular a reflexão e 

as leituras. 

 

11. NORMAS CONSTITUCIONAIS:  

11.1. Aspectos gerais 

 

A norma constitucional não é totalmente diferente da norma jurídica. Do ponto de 

vista formal, norma é uma proposição, ou seja, um conjunto de palavras que descrevem 

fatos aos quais proclamam o que deve ser feito, está facultado de ser feito ou está proibido.  

Um Código, uma Constituição ou um decreto são um conjunto de proposições.  

Cada norma jurídica pode ser analisada em pelo menos três planos. O primeiro é 

do da vigência, ou seja, se está procedimentalmente correta, aprovada e publicada. O 

segundo é o da eficácia que diz respeito à aptidão para produzir efeitos jurídicos. Ainda 

aqui, há que discorra sobre a necessidade de pensar sobre a eficácia social1 ou efetividade, 

ou seja, a efetiva incidência no mundo da vida. O terceiro plano é o valorativo ou 

axiológico que enfrenta a questão da legitimidade ou fundamentos das normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 GRAU, Eros Roberto A Ordem Econômica na Constituição de 1988: Interpretação e 

crítica.São Paulo: Malheiros, 2003., p. 275 e ss 
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 Apesar dessas semelhanças, as normas constitucionais possuem peculiaridades em 

função de sua relação privilegiada com as dimensões políticas e com a dimensão moral. 

Muitas normas traçam um projeto de transformação política, como alcançar o pleno 

emprego no art. 170 da Constituição de 1988. Outras normas tratam ainda que promover 

transformações morais na sociedade, como a que pretende construir uma sociedade livre 

e solidariedade. 

 O debate doutrinário no Brasil a respeito da eficácia das normas constitucionais 

está perto de completar um século. Desde de Ruy Barbosa, muitas têm sido as inovações, 

bem como as propostas de tipologia para sintetizar os aportes teóricos próprios de cada 

momento histórico.  

 

 Nosso objetivo consiste em mapear as peculiaridades trazidas por cada autor ao 

longo desse período, prestando atenção, ao final dessa trajetória, nos debates 

contemporâneos. Nesse tema, dividimos a história brasileira em três períodos.  

O constitucionalismo da inefetividade- No primeiro, havia carência de eficácia de 

uma parte das normas constitucionais do qual fizeram parte Ruy Barbosa2 e Pontes de 

Miranda3. 

No segundo, houve uma guinada doutrinária. Na prática, negou-se a ausência de 

eficácia de uma parte das normas constitucionais. Afirmou-se que todas possuem eficácia 

jurídica, estabelecendo a priori, a despeito da experiência concreta,  a eficácia das normas 

constitucionais. José Afonso da Silva4 representa o principal expoente dessa linha do qual 

destacam-se também Luís Roberto Barroso5 e Celso Antônio Bandeira de Mello6; 

                                                
2 BARBOSA, Ruy.  Comentários à Constituição federal brasileira <Coligidos e ordenados por Homero 

Pires> vol2 São Paulo: Saraiva, 1933. 
3 PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1946: Tomo I (arts. 1° -5°). Rio de Janeiro: 

Editor Borsoi, 1963. 
4 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2007. 
5 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 

possibilidades da Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
6 BANDEIRA DE MELLO,  Celso Antonio.  Eficácia das normas constitucionais sobre justiça social. 

Revista Trimestral de Direito Público: 57-58 



No terceiro, há um movimento crítico ao estabelecimento a priori sua eficácia. 

Cláudio Pereira de Souza Neto7, Ana Paula de Barcellos8, Virgílio Afonso da Silva9 e 

Ingo Sarlet10 apresentam críticas e refletem sobre a densidade das normas constitucionais, 

os elementos para assegurar sua consistência, as restrições e as regulamentações 

possíveis. Destacam elementos que permitem um controle da argumentação e 

fundamentação do sentido delas.  

  

11.2. As classificações do constitucionalismo brasileiro da inefetividade 

 

 Começaremos a saga das classificações sobre a eficácia no Brasil, com os 

apontamentos de Ruy Barbosa e Pontes de Miranda. Em seguida, traçaremos alguns 

comentários quando será apresentado o que há comum entre as classificações: a carência 

de eficácia que, consciente ou inconscientemente, ensejam. 

 

11.2.1. Ruy Barbosa e as normas constitucionais auto-aplicáveis e não-auto-

aplicáveis   

 

 Ruy Barbosa, antes de expor sua classificação, disserta que as Constituições 

assinalam os grandes traços da organização do país, os princípios gerais, sendo 

                                                
7 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Fundamentação de normatividade dos direitos fundamentais: uma 

reconstrução teórica à luz do princípio democrático.  In: BARROSO, Luis Roberto. A Nova 

Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, ANO   
8 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. Rio Janeiro: Renovar, 2002. 
9 SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 

constitucionais. Revista de Direito do Estado n°4, out./dez, 2006. 
10 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais.  Porto Alegre:livraria do advogado, 

2007. 



verdadeiras sínteses. 11-12 Utilizando-se da doutrina norte-americana da época13, classifica 

as normas constitucionais, segundo a eficácia em: (i) auto-executáveis e (ii) não-auto-

executáveis. Quanto às primeiras, Ruy coloca o seguinte: 

 

“Executáveis por si mesmas ou auto-executaveis, se nos permitem uma 

expressão, que traduza num só vocábulo o inglez self-executing, são, 

portanto, as determinações, para executar as quaes, não se haja mister 

de constituir ou designar uma autoridade, nem criar ou indicar um 

processo especial, e aquellas onde o direito instituído se ache armado 

por si mesmo, pela sua própria natureza, dos seus meios de execução e 

preservação.”14  

 

 Em relação ao segundo grupo, das normas não-auto-executáveis, o autor assevera: 

 

 “Mas nem todas as disposições constitucionaes são auto-aplicaveis. As 

mais dellas, pelo contrario, não o são. A Constituição não se executa a 

si mesma: antes requer a acção legislativa, para lhe tornar effectivos os 

preceitos.”15 

 

 Apesar da tipologia, Ruy não admite a ausência completa de juridicidade em 

nenhuma norma constitucional. Em frase bastante conhecida dos constitucionalistas 

brasileiros, ele afirma expressamente que não há cláusula constitucional com o valor 

meramente moral de conselhos, avisos ou lições .16  

                                                
11 BARBOSA, Ruy.  Comentários à Constituição federal brasileira <Coligidos e ordenados por Homero 

Pires> vol2 São Paulo: Saraiva, 1933, p. 476: “Nas Constituições, de mais a mais, o elemento implícito 

assume proporções, sem comparação, mais inevitáveis, mais relevantes e mais vastas do que nas leis 

ordinárias; porquanto, ao passo que as leis ordinárias são mais ou menos regulamentares, decompõem com 

mais ou menos miudeza os assumptos, de que tratam, a Constituição apenas descreve linhas geraes, e só 

assignala os grandes traços da organização do paiz.”. 
12 BARBOSA, Ruy.  Comentários à Constituição federal brasileira <Coligidos e ordenados por Homero 

Pires> vol2 São Paulo: Saraiva, 1933, p. 477-78: “ As Constituições não têm o caracter analytico das 

codificações legislativas. São, como se sabe, largas synheses, summas de princípios geraes, onde, por via 

de regra, só se encontra o substractum de cada instituição nas suas normas dominantes, a estrutura de cada 

uma, reduzida, as mais das vezes, a uma característica, a uma indicação, a um traço. Ao legislador cumpre, 

ordinariamente, revestir-lhes a ossatura delineada, impor-lhes o organismo adequado, e lhes dar capacidade 

real de acção.” 
13 Os principais autores citados foram G. Tucker e Tomas Cooley. Optamos por não enveredar no debate 

da doutrina estrangeira, porque nossa pretensão, nesse espaço, é discutir a doutrina brasileira.     
14 BARBOSA, Ruy.  Comentários à Constituição federal brasileira <Coligidos e ordenados por Homero 

Pires> vol2 São Paulo: Saraiva, 1933, p 488. 
15 BARBOSA, Ruy.  Comentários à Constituição federal brasileira <Coligidos e ordenados por Homero 

Pires> vol2 São Paulo: Saraiva, 1933, p 488. 
16 “Não há, numa Constituição clausulas, a que se deva atribuir meramente o valor moral 

de conselhos, avisos ou lições. Todas têm a força imperativa de regras, ditadas pela 

soberania nacional ou popular aos seus órgãos. Muitas, porém, não revestem dos meios 

de acção assenciaes ao exercício os direitos, que outorgam, ou os encargos, que impõem: 

estabelecem competências, atribuições, poderes, cujo uso tem de aguardar que a 

Legislatura, segundo o seu critério, os habilite a se exercerem” Cf. BARBOSA, Ruy.  



Duas críticas podem ser feitas, ainda assim.  A primeira refere-se ao descompasso 

entre o afirmar, de um lado, que, numa Constituição, não há cláusulas sem valor jurídico, 

com valor moral, e, de outro, defender a existência de normas não-auto-aplicáveis. Isso 

porque essa classificação permite que o constituinte derivado veja a norma constitucional 

em sua dependência e, por isso, na prática, acabe dispensando, ao menos a esse tipo de 

norma, o tratamento de mero conselho.   

 A segunda crítica refere-se ao fato de que não é a norma constitucional que precisa 

da ação legislativa. Mas, ao contrário, a ação legislativa necessita da norma constitucional 

mais ou menos precisa para ter o norte para desenvolver sua atividade de forma legítima. 

É o Poder constituinte derivado que pressupõe e atua em nome do constituinte originário.  

 

11.2.2. Pontes de Miranda e as normas constitucionais bastantes-em-si-mesmas, não-

bastantes-em-si-mesmas e programáticas    

 

 As normas constitucionais, segundo Pontes de Miranda, podem ser classificadas 

em bastantes em si, não-bastantes em si e programáticas.17 Ele diferencia as duas 

primeiras da seguinte maneira:  

 

“Quando uma regra se basta, por si mesma, para sua incidência, diz-se 

bastante em si, self-executing, self-acting, self-enforcing. Quando, 

porém, precisam as regras jurídicas de regulamentação, porque, sem a 

criação de novas regras jurídicas de regulamentação, porque, sem a 

criação de novas regras jurídicas, que as completem ou suplementem, 

não poderiam incidir e, pois, ser aplicadas, dizem-se não-bastantes em 

si.”18 

 

 As a classificação das normas em programáticas, ao que tudo indica, entrou na 

cena brasileira com Pontes de Miranda para o qual  

 

                                                
Comentários à Constituição federal brasileira <Coligidos e ordenados por Homero Pires> vol2 São 

Paulo: Saraiva, 1933, p 489. 
17 PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1946: Tomo I (arts. 1° -5°). Rio de Janeiro: 

Editor Borsoi, 1963, p. 110: “§8.Regras jurídicas bastantes em si,regras não-bastantes em si e regras 

programáticas 79. Distinção. - Uma das classificações mais importantes, sobretudo quando se atende ao 

caráter social das constituições contemporâneas, bem como ao regime de rigidez das Constituições, é a que 

distingue as regras jurídicas em regras bastantes em si, regras não-bastantes em si e regras programáticas. 

Rigorosamente, o que se deve ter em vista é a dicotomia das regras jurídicas em regras bastantes em si e 

regras não-bastantes em si; porque tanto umas quanto outras podem ser simplesmente programáticas.”  
18 PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1946: Tomo I (arts. 1° -5°). Rio de Janeiro: 

Editor Borsoi, 1963.p.110-112. 



“Regras programáticas são aquelas em que o legislador, constituinte ou 

não, em vez de edictar norma de aplicação concreta, apenas traça linhas 

diretoras, pelas quais se hão de orientar os poderes públicos. A 

legislação, a execução e a própria justiça ficam sujeitas a esses ditames, 

que são cômo programas dados à sua função.”19 

  

 Em seguida, Pontes explica o contexto em que os textos programáticos ganharam 

maior vulto no Brasil. Particularmente após as Constituições de 1934 a 1937, com a 

mudança de paradigma do Estado liberal para o Estado social. Confira-se: 

 

“80. Textos Constitucionais Programáticos. – Nas Constituições de 

1934, de 1937 e de 1946 (aliás na esteira aberta pela Constituição alemã 

de 1919), as regras de caráter programático apareceram amiúde. É o 

sinal dos tempos. O fracasso do liberalismo econômico, que esvaziou 

de fins precisos o Estado e quase o reduziu a mero assistente das lutas 

entre indivíduos, os grupos e as classes, sugeriu a formação de partidos 

de idéias nítidas e inconfundíveis, que pudessem obviar, com a sua ação, 

à ausência de fins preciso do Estado. 

Tal direção nova refletiu-se na própria técnica constitucional, e as 

Constituições contemporâneas receberam a sugestão da necessidade, 

por todos sentida, de se inserir nos textos constitucionais alguma coisa 

que dissesse para onde se vai e como se vai. Longe estão, contudo, tais 

diplomas fundamentais dos Estados de hoje da adoção de fins precisos, 

o que exigiria mais imperatividade na caracterização dos fins do Estado 

do que a simples programaticidade de algumas regras, às vezes assaz 

obscuras e vagas, das suas hesitantes Constituições. 

A regra jurídica programática quase sempre está misturada a outras 

regras jurídicas cogentes, de modo que se há de discriminar, desde o 

início, o que é regra jurídica já incidente e o que é regra jurídica para 

ser observada pelas regras jurídicas que a formularem na matéria. Algo 

do que era político, partidário, programa, entrou no sistema jurídico; 

cercou-se, com isso, a atividade dos legisladores futuros, que no 

assunto, programado, não podem ter outro programa..”20 

 

 Algumas observações podem ser feitas em relação aos posicionamentos do autor. 

A primeira delas relaciona-se ao tratamento, dispensado pelo autor às normas 

constitucionais, estava inserido na classificação das normas em geral , sem maior 

destaque ou especificação da norma especificamente constitucional e à sua cristalização 

pelo intérprete.  

                                                
19 PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1946: Tomo I (arts. 1° -5°). Rio de Janeiro: 

Editor Borsoi, 1963.p.. 
20 PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de 1946: Tomo I (arts. 1° -5°). Rio de Janeiro: 

Editor Borsoi, 1963.p.110-112. 



 A segunda refere-se ao estudo das normas constitucionais como regras meramente 

estatais.  A sociedade parece apartada ou, no mínimo, distante do processo de 

interpretação da normatividade constitucional. 

 A terceira diz respeito ao fato do panorama deixar a impressão de que as regras 

programáticas seriam “extra-jurídicas”. Na verdade, o autor afirma que são exortações 

políticas, por acaso, acopladas ao texto constitucional. Entretanto, posteriormente, afirma 

que vincula o legislador futuro, sem discutir exatamente a maneira como o fenômeno 

transcorre.  

11.3. As classificações do constitucionalismo brasileiro da efetividade 

 

As classificações estabeleceram que todas as normas constitucionais produzem os 

efeitos jurídicos dessas normas a priori, ou seja, a despeito da interação com a realidade 

foram as seguintes: A) José Afonso da Silva (plena, contida e limitada, limitada de 

princípio institutivo e limitada programática); B) Celso Antônio Bandeira de Mello 

(concessiva de poderes, concessivas de direitos e finalísticas); C) Luís Roberto Barroso 

(normas de organização, conduta e programáticas). 21-22-23 

                                                
21 Descartamos algumas classificações por razões diversas. A primeira a ser excluída foi a de José Horácio 

Teixeira Meirelles (normas de eficácia plena e limitada – limitada de princípio institutico e programática) 

que, embora seja anterior a de José Afonso, trata-se de uma mera exposição da tipologia criada pelo 

professor italiano Vezio Crisafulli – também utilizado como inspiração por José Afonso. Além disso, a obra 

só teve sua publicação em 1991, quando suas aulas foram compiladas e publicadas. V. TEIXEIRA, José 

Horácio Meirelles. Curso de direito constitucional (organizado a partir de apostilas de suas aulas e 

atualizado pela professora Maria Garcia ). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. . 
22 Outra classificação excluída de nossa narrativa foi a de Carlos Ayres Britto e Celso Ribeiro de Bastos 

(inintegráveis e integráveis – restringíveis e complementáveis). Motivo: além da semelhança com a 

classificação de José Afonso da Silva, a mudança de nomenclatura adotada determinada norma dá margem 

ao pensamento de elas não seriam dotadas de eficácia, de que não seriam juridicamente possuidoras de 

todos os elementos necessários à produção de efeitos jurídicos, de que precisariam ser integradas. Não falta 

nenhum pedaço à norma. Ela não necessita ser integrada. Esse raciocínio já foi superado pelo pensamento 

brasileiro no momento anterior à proposta dos autores. Não se deve abrir brechas na teoria constitucional 

para um retrocesso histórico. A proposta, portanto, é, verdadeiramente, extemporânea ao 

constitucionalismo brasileiro da efetividade. V indicação bibliográfica 
23 A classificação de Maria Helena Diniz (eficácia absoluta, plena, relativa restringível e relativa 

complementável que se subdivide em dependentes de complementação normativa e programáticas) também 

foi retirada da exposição. Não proporcionou qualquer novidade ou peculiaridade ao debate. Novamente, 

utilizou-se a mudança de nomenclatura com pretensão de inovar. A estrutura da autora é idêntica a de José 

Afonso da Silva (eficácia plena corresponde à eficácia plena; relativa restringível identifica-se com as 

normas de eficácia contida; relativa complementável iguala-se às de eficácia limitada). Além de tudo, as 

“normas de eficácia absoluta”, ou seja, aquelas que são cláusulas pétreas, não se sustentam. Nas palavras 

da Autora: “As normas de eficácia absoluta são as intangíveis; contra elas nem mesmo há o poder de 

emendar. Daí conterem uma força paralisante total de qualquer legislação. Daí conterem uma força 

paralisante total de qualquer legislação que, explícita ou implicitamente, vier a contrariá-las. Distinguem-

se, portanto, das normas constitucionais de eficácia plena, que, apesar de incidirem imediatamente sem 

necessidade de legislação complementar posterior, são emendáveis”(DINIZ, Maria Helena. A Norma 

constitucional e seus efeitos.  São Paulo: Saraiva, 1997., p. 107-8) Se o critério para classificação das 



As três classificações representaram uma guinada porque negaram de forma, clara 

e veemente, a possibilidade de que uma norma constitucional fosse desnuda de 

juridicidade. Essas classificações inserem-se, por isso, no que o professor Cláudio Pereira 

de Souza Neto denominou de constitucionalismo brasileiro da efetividade.24  

Como a classificação de José Afonso da Silva (Eficácia plena, contida e limitada) 

representou a guinada doutrinária de superação da fase de carência de eficácia e foi a que 

teve maior impacto na teoria constitucional e na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, essa classificação é a que será abordada em mais detalhes.  

 

11.3.1. Normas de eficácia plena 

  

 As normas de eficácia plena, segundo o autor, são aquelas que tradicional tem se 

denominado auto-executáveis ou auto-aplicáveis. Em regra, entedia-se que eram 

excepcionais, pois em geral dependiam de complementação legislativa.25 Atualmente, 

contudo, sustenta que a lógica foi invertida. Presume-se a completa eficácia da norma, a 

despeito da regulamentação. De qualquer forma, apesar disso, podem ser carentes de 

eficácia social ou efetividade.26  

                                                
normas é a eficácia, a produção de efeitos jurídicos, então, o fato de uma norma constitucional ser de 

cláusula pétrea não a distingue substancialmente das de eficácia plena. Ambas produzem todos efeitos a 

priori. Ambas paralisam a legislação que lhes for contrária. A rigor, o fundamento para a categoria “normas 

absolutas” não decorre da eficácia, mas sim de sua vigência. A vigência diz respeito justamente a tal 

existência para o ordenamento jurídico. Ser ou não cláusula pétrea implica, primordialmente, não poder 

retirar a norma da constituição, do ordenamento. Ou seja, não é passível de ter sua vigência extirpada do 

ordenamento jurídico.  
24 Cláudio Pereira de Souza Neto. Teoria constitucional e democracia deliberativa. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006. 
25 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, p. 

88(Obs. a primeira edição é de 1967): “A clássica teoria norte-americana sobre a aplicabilidade das normas 

constitucionais sustentava serem excepcionais os casos em que as disposições da constituição eram, por si 

mesmas, executórias. ‘De ordinário, <acrescentava-se> os atos da Assembléia Constituinte só depois de 

completados com a legislação, que os supre, se podem executar.’ Hoje prevalece entendimento diverso. A 

orientação doutrinária moderna á no sentido de reconhecer eficácia plena e aplicabilidade imediata à 

maioria das normas constitucionais, mesmo a grande parte daquelas de caráter sócio-ideológico, as quais 

até bem recentemente não passavam de princípios programáticos. Torna-se cada vez mais concreta a 

outorga dos direitos e garantias sociais das constituições.”  

Em passagem mais adiantada, o mesmo autor afirma na pág. 101-102: “As normas de eficácia 

plena incidem diretamente sobre os interesses a que o constituinte quis dar expressão normativa. São de 

aplicabilidade imediata, porque dotadas de todos os meios e elementos necessários à sua executoriedade. 

No dizer clássico, são auto-aplicáveis. As condições gerais para essa aplicabilidade são a existência apenas 

do aparato jurisdicional, o que pressupõem , no caso, a existência do Estado e de seus órgãos” 
26 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  

2001, p. 88(Obs. a primeira edição é de 1967), p 99: “Completa, nesse sentido, será a norma que contenha 

todos os elementos e requisitos para a sua incidência direta. Todas as normas regulam certos interesses em 

relação a determinada matéria. Não se trata de regular a matéria em si, mas de definir certas situações, 

comportamentos ou interesses vinculados a determinada matéria. Quando essa regulamentação normativa 



 José Afonso da Silva sintetiza as principais normas de eficácia plena como sendo 

as seguintes: 

 

“Em suma, como já acenamos anteriormente, são de eficácia plena as 

normas constitucionais que: a) contenham vedações ou proibições; b) 

confiram isenções, imunidades e prerrogativas; c) não designam órgãos 

ou autoridades especiais a que incumbam especificamente sua 

execução; d) não indiquem processos especiais de sua execução; e) não 

exijam a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem 

o alcance e o sentido, ou fixem o conteúdo, porque já se apresentam 

suficientemente explícitas na definição dos interesses nelas 

regulados”27 

 

 É possível ilustrar, conforme os ensinamentos de seu livro, essa espécie de norma 

constitucional com os seguintes dispositivos: art. 1°28, art. 1529; art. 1730; art. 2831; art. 

                                                
é tal que se pode saber, com precisão, qual a conduta positiva ou negativa a seguir, relativamente ao 

interesse descrito na norma, é possível afirmar-se que esta é completa e juridicamente dotada de plena 

eficácia, embora possa não ser socialmente eficaz. Isso se reconhece pela própria linguagem do texto, 

porque a norma de eficácia plena dispõe peremptoriamente sobre os interesses regulados.” 
27 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, p. 

88(Obs. a primeira edição é de 1967), p.101. 
28 CRFB/88: “Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:I 

- a soberania;II - a cidadania;III - a dignidade da pessoa humana;IV - os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa;V - o pluralismo político.Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” 
29 CRBF/88: “Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 

casos de:I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;II - incapacidade civil 

absoluta;III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;IV - recusa de 

cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;V - improbidade 

administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.” 
30 CRBF/88: “Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados 

a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa 

humana e observados os seguintes preceitos:     § 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de 

organização paramilitar.” 
31 CRBF/88: “Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro 

anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, 

em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse 

ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77. § 1º 

Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou 

indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V. § 

2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de 

iniciativa da Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 

153, § 2º, I. ” 



4432; art. 4533; art. 4634; art. 6035; art. 7636; art. 14537; art. 226,§1°38.  Observando as 

características comuns da redação desse grupo de normas, José Afonso elabora a seguinte 

conceituação para as normas de eficácia plena:  

 

“Mas podemos adiantar que estabelecem conduta jurídica positiva ou 

negativa com comando certo e definido, incrustando-se, 

predominantemente, entre as regras organizativas e limitativas dos 

poderes estatais, e podem conceituar-se como sendo aquelas que, desde 

a entrada em vigor da constituição, produzem, ou têm possibilidade de 

produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, 

comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta e 

normativamente, quis regular.”39 

 

11.3.2. Normas de Eficácia contida 

 

 Nas normas constitucionais de eficácia contida, também denominadas de normas 

de eficácia restringível40, reside a contribuição e real originalidade do professor paulista. 

Veja-se no original os motivos:   

 

“Os constitucionalistas, que se ocuparam mais largamente com a 

definição da eficácia das normas constitucionais, não destacaram, em 

sua classificação, as normas de eficácia contida. 

Muitas dessas normas fazem menção a uma legislação futura, motivo 

por que alguns as incluem entre as normas de eficácia limitada, que nas 

                                                
32 CRBF/88: “Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.” 
33 CRBF/88: “Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema 

proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.§ 1º - O número total de Deputados, 

bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, 

proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para 

que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.§ 2º - 

Cada Território elegerá quatro Deputados.” 
34 CRBF/88: “Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, 

eleitos segundo o princípio majoritário.§ 1º - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com 

mandato de oito anos.” 
35 CRBF/88: “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...) § 3º - A emenda à 

Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o 

respectivo número de ordem.” 
36 CRBF/88: “Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos 

Ministros de Estado.” 
37 CRBF/88: “Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os 

seguintes tributos: (...)§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.” 
38 CRBF/88: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.§ 1º - O casamento 

é civil e gratuita a celebração.” 
39 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, p. 

88(Obs. a primeira edição é de 1967),,p. 101. 
40 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1996, p.24: “Normas 

constitucionais de eficácia contida: são aquelas que têm aplicabilidade imediata, integral, plena, mas que 

podem ter reduzido seu alcance pela atividade do legislador infraconstitucional. Por isso mesmo, aliás, 

preferimos denominá-las de normas constitucionais de eficácia redutível ou restringível. Desse teor é o 

preceito do art. 5°, XIII” 



programáticas, ou seja, aquelas que Crisafulli denomina normas de 

legislação. Trata-se, a nosso ver, de equívoco manifesto, porquanto o 

fato de remeterem a uma legislação futura não autoriza equipara-las a 

outras que exigirem uma normatividade ulterior integrativa de sua 

eficácia. O contrário é que se verifica – conforme mostraremos daqui a 

pouco-, pois, com relação a elas, a legislação futura, antes de completar-

lhes a eficácia, virá a expansão da integridade de seu comando jurídico. 

Acresce, ainda, que algumas normas desse tipo indicam elementos de 

sua restrição que não a lei, mas certos conceitos de larga difusão no 

direito público, tais como ordem pública, segurança nacional ou 

pública, integridade nacional, bons costumes, necessidade ou utilidade 

pública, perigo público iminente etc., que, com a lei prevista ou a 

ocorrência de determinadas circunstâncias que fazem incidir outras 

normas constitucionais, importam limitação da eficácia de normas 

geradoras de situações subjetivas ativas ou de vantagem. 

2. Isso implica o surgimento de um grupo de normas constitucionais 

diferentes das de eficácia plena e das de eficácia limitada, exigindo do 

tratamento à parte, porque, conquanto se pareçam com aquelas (são de 

aplicabilidade imediata) sob o aspecto da aplicabilidade, delas se 

distanciam pela possibilidade de contenção de sua eficácia, mediante 

legislação futura pela possibilidade de regulamentação legislativa, 

destas se afastam sob o ponto de vista da aplicabilidade e porque a 

intervenção do legislador tem sentido exatamente contrário: restringe o 

âmbito de sua eficácia e aplicabilidade, em vez de ampliá-lo, como se 

dá com as de eficácia limitada ”41 

 Prossegue, destrinchando as peculiaridades dessa espécie de norma 

constitucional:  

 

“As peculiaridades das normas de eficácia contida configura-se nos 

seguintes pontos: 

I- São normas que, em regra, solicitam a intervenção do legislador 

ordinário, fazendo expressa remissão a uma legislação futura; mas o 

apelo ao legislador ordinário visa a restringir-lhes plenitude da eficácia, 

regulamentado os direitos subjetivos que delas decorrem para os 

cidadãos, indivíduos ou grupos. 

II- Enquanto o legislador ordinário não expedir a normação restritiva, 

sua eficácia será plena; nisso também diferem das normas de eficácia 

limitada, de vez que a interferência do legislador ordinário, em relação 

a estas, tem o escopo de lhes conferir plena eficácia e aplicabilidade 

concreta e positiva. 

III- São de aplicabilidade direta e imediata, visto que o legislador 

constituinte deu normatividade suficiente aos interesses vinculados à 

matéria de que cogitam. 

IV- Algumas dessas normas já contêm um conceito ético jurídicizado 

(bons, costumes, ordem pública etc.), como valor societário ou político 

a preservar, que implica a limitação de sua eficácia. 

                                                
41 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, p. 

88(Obs. a primeira edição é de 1967),, p.103-4. 



V- Sua eficácia pode ainda ser afastada pela incidência de outras normas 

constitucionais se ocorrem certos pressupostos de fato (estado de sítio, 

por exemplo)”42 

 

 Em seguida, recorre aos possíveis exemplos insculpidos na Carta brasileira, entre 

os quais, os seguintes: Arts 5° IV livre manifestação pensamento, vedado o anonimato)43, 

                                                
42 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, 

(Obs. a primeira edição é de 1967), p. 104-5. 
43 CRBF/88: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade, nos termos seguintes(...)IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato;” 



VI44, VIII45, XIII46, XXII47, XXIV48 e XXV49, art 14, §1°,§2°,§3°, §4°, 7°§9°50, art15, 

IV51, art19,I52,  art 37,I 53, art143§1°54, art14455, art. 150, VI, b56, art. 220 § 2°57. 

 

                                                
44 CRBF/88: “Art. 5° (...) VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;” 
45 CRBF/88: “Art. 5° (...) VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 

recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;” 
46 CRBF/88: “Art. 5° (...)XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer; “ 
47 CRBF/88: “Art. 5° (...)XXII - é garantido o direito de propriedade;” 
48 CRBF/88: “Art. 5° (...)XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade 

ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados 

os casos previstos nesta Constituição;” 
49 CRBF/88: “A rt. 5° (...)XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar 

de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;’ 
50 CRBF/88: “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 

com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa 

popular. § 1º - O alistamento eleitoral e o voto são:I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; II - 

facultativos para: a) os analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos. § 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço 

militar obrigatório, os conscritos. § 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei: I - a nacionalidade 

brasileira; II - o pleno exercício dos direitos políticos; III - o alistamento eleitoral; IV - o domicílio eleitoral 

na circunscrição; V - a filiação partidária; VI - a idade mínima de: a) trinta e cinco anos para Presidente e 

Vice-Presidente da República e Senador; b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do 

Distrito Federal; c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-

Prefeito e juiz de paz; d) dezoito anos para Vereador. § 4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 

(...) § 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou 

afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, 

do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, 

salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.(...)§ 9º Lei complementar estabelecerá outros 

casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a 

moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e 

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo 

ou emprego na administração direta ou indireta.” 
51 CRBF/88: “Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 

casos de(...) IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 

5º, VIII;” 
52 CRBF/88: “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:I - estabelecer 

cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 

representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 

público” 
53 CRBF/88: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 

na forma da lei; ” 
54 CRBF/88: “Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.§ 1º - às Forças Armadas compete, 

na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo 

de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou 

política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.” 
55 CRBF/88: “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos:” 
56 CRBF/88: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos:b) no mesmo exercício financeiro 

em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;” 



 Do exposto, conclui-se que as normas de eficácia contida são aquelas que, a 

princípio, produzem todos os efeitos jurídicos, embora possam vir a ser regulamentadas 

ou restringidas pelo legislador.58   

 

11.3.3. Normas de eficácia limitada  

  

 As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que apenas traçam 

linhas gerais de determinados institutos. Subdividem-se em duas espécies: (i) as de 

princípio institutivo; (ii) as programáticas.  

 

11.3.3.1 Normas de eficácia limitada de princípio institutivo 

  

 De pronto, diz-se que normas de princípio institutivo ou de princípio organizativo 

não são normas-princípios ou princípios gerais de direito. Ao escrever norma de princípio 

institutivo, a palavra princípio é empregada no sentido de começo ou início, início de um 

esquema para órgão, entidade uma instituição.59  

 

 Nas palavras de José Afonso da Silva, 

 

“São, pois, normas constitucionais de princípio institutivo aquelas 

através das quais o legislador constituinte traça esquemas gerais de 

                                                
57 CRBF/88: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 

forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. (..) § 

2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.” 
58 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, 

(Obs. a primeira edição é de 1967), p.116: “As normas de eficácia contida – de que estamos cuidando neste 

capítulo- têm natureza de normas imperativas, positivas ou negativas, limitadoras do poder público, valendo 

dizer: consagradoras, em regra, de direitos subjetivos dos indivíduos ou de entidades públicas ou privadas. 

E as regras de contenção de sua eficácia constituem limitações a esses direitos e autonomias; ou, segundo 

uma teoria moderna, de que ainda trataremos,´são regras e conceitos limitativos das situações subjetivas de 

vantagem. 15. Normas de eficácia contida, portanto, são aquelas em que o legislador constituinte regulou 

suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por 

parte da competência discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer oou nos termos de 

conceitos gerais nelas enunciados. V- Condições gerais de aplicabilidade 16. São elas normas de 

aplicabilidade imediata e direta. Tendo eficácia independente da interferência do legislador ordinário, sua 

aplicabilidade não fica condicionada a uma normação ulterior, mas fica dependente dos limites (daí: 

eficácia contida) que ulteriormente se lhe estabeleçam mediante lei, ou de que as circunstâncias restritivas, 

constitucionalmente admitidas, ocorram (atuação do Poder Público para manter a ordem, a segurança 

pública, a defesa nacional, a integridade nacional etc., na forma permitida pelo direito objetivo).” 
59 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, 

(Obs. a primeira edição é de 1967), p.123: “Para distingui-las das normas programáticas (que também são 

de princípio, esquematizadoras de programas), preferimos designa-las como normas de princípio 

institutivo, porquanto contêm esquemas gerais, um como que início de estruturação de instituições, órgãos 

ou entidades, pelo quê também poderiam chamar-se normas de princípio orgânico ou organizativo. Não é 

perfeita a denominação, reconhecemos, mas qualquer outra seria ainda mais deficiente. A evolução dos 

estudos dessa matéria, um pouco descuidada entre nós, certamente encontrará terminologia mais precisa e 

adequada.” 



estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou institutos, para que o 

legislador ordinário os estruture em definitivo, mediante lei.”60 

 

 Note-se a diferença em relação às normas-princípio ou princípios gerais que 

constituem normas fundamentais que derivam e estruturam logicamente do sistema.61 Os 

princípio possuem eficácia direta e integral, enquanto as de eficácia limitada de princípio 

institutivo acarretam os seguintes efeitos:  

  

“Daí já podemos fixar uma primeira orientação sobre a eficácia dessas 

normas constitucionais: a) se são confirmativas de situação jurídica 

preexistente, esta permanece reconhecida, como era, até que a lei 

integrativa lhe imponha a alteração prevista; b) se traçam esquemas 

novos, revogam normas jurídicas preexistentes, instituidoras de 

situações contrárias ao princípio nelas consubstanciados, e a situação 

nova só será validamente configurada com a promulgação da lei 

integrativa; c) se traçam esquemas contrários a situações preexistentes, 

também invalidam as normas agasalhadoras dessas situações, e a nova 

situação somente poderá começar a ser formada com a promulgação da 

lei integrativa.”62 

 

11.3.3.2. Normas de eficácia limitada programática 

 

 As normas programáticas, na monografia do professor paulista, constituem 

modalidade das normas constitucionais de eficácia limitada. Consistem em princípios que 

                                                
60 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, 

(Obs. a primeira edição é de 1967), p.126. 
61 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, 

(Obs. a primeira edição é de 1967), p.119: “4. Nossa primeira tarefa, aqui, consiste em evitar confundir três 

conceitos correlatos, quais seja: a) normas constitucionais de princípio; b) normas constitucionais de 

princípios gerais, também denominado as normas-princípios; e c) princípios gerais do direito constitucional. 

5. A palavra ‘princípio’ é equívoca. Nas três hipóteses supra aparece com sentidos fundamentalmente 

diversos. Quando falamos em normas definidoras de princípio institutivo, a palavra ‘princípio’ se apresenta 

na acepção própria de começo ou início, isto é, são normas que contêm o início ou esquema de determinado 

órgão, entidade ou instituição, deixando a efetiva criação, estruturação ou formação para a lei complementar 

ou ordinária, como dá exemplo o art. 33 da Constituição: ‘A lei disporá sobre a organização administrativa 

e judiciária dos Territórios’  6. Diferentes são as normas constitucionais de princípios gerais, ou normas-

princípio. Estas são, segundo Criasafulli, ‘as normas fundamentais de que derivam logicamente (e em que, 

portanto, já se manifestam implicitamente) as normas particulares regulando imediatamente relações e 

situações específicas da vida social’. Mais adequado seria chamá-las de normas fundamentais (a 

Constituição de 1988 as chama de princípios fundamentais), de que as normas particulares são mero 

desdobramento analítico.(...) Mas essas normas-princípios e as de princípios gerais distinguem-se 

basicamente daquelas que denominamos normas constitucionais de princípio ou esquema, pois estas são de 

eficácia limitada e de aplicabilidade indireta, isto é, dependentes de legislação ou outra providência, 

enquanto aquelas são de eficácia plena e aplicabilidade imediata – auto-aplicáveis, na terminologia norte-

americana.”  
62 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, 

(Obs. a primeira edição é de 1967), p.132. 



vinculam a atividade futura não só do legislador, mas também do Executivo e do 

Judiciário à realização dos fins sociais.63  

 Muito embora alguns autores neguem a juridicidade desse tipo de normas; no 

paradigma atual, isso é indefensável. Todas as normas constitucionais possuem eficácia, 

diferindo apenas quanto aos efeitos projetados no ordenamento jurídico, conforme 

explica o próprio José Afonso da Silva: 

 

“Não poucos autores negam juridicidade às normas constitucionais 

programáticas. Seriam normas sem conteúdo imperativo, por 

impraticabilidade. Del Vecchio, referindo a certas normas 

programáticas da Constituição italiana, diz que impõem dever 

propriamente moral, antes que jurídico. Assim o princípio do seu art. 4° 

- A República reconhece a todos os cidadãos o direito ao trabalho e 

favorece as  condições que tornam esse direito efetivo’ – não é (para o 

jusfilósofo peninsular) senão o enunciado solene de um programa 

político que deveria ser traduzido em lei, mas não engendra, por si, 

qualquer exigência juridicamente válida. Essa tese, hoje combatida 

seriamente, é responsável pela caracterização como programática de 

toda norma constitucional incômoda. Seria fácil, assim, descartar-se da 

incidência de um regra, bastando tachá-la de programática e, com isso, 

nos termos de tal doutrina, o princípio seria posto de lado.  62. Sua 

juridicidade, contudo, deve ser afirmada só pelo ‘fato de constarem de 

um texto de lei’, sendo de repelir a pretensa injuridicidade de regras 

pertencentes a uma constituição, e especialmente a uma constituição 

rígida. Mesmo prescindindo (como ressalta Natoli) da secular disputa a 

respeito da imperatividade das normas jurídicas, ‘sempre se poderia 

observar que o preceito jurídico pode também articular-se (além de 

numa só) em uma série de disposições normativas, distintas e 

aparentemente autônomas, e apresentar-se, na sua íntima essência, 

somente À luz de sua coordenação sistemática; e que, em todo caso, não 

é necessário que tal preceito tenha um conteúdo concreto, isto é, regule 

uma situação bem definida e específica, podendo, ao invés, aparecer 

como critério geral, de que deve ser informada a regulação concreta de 

toda uma série, a priori, indefinida. Crisafulli, que dissecou 

sucessivamente a temática das normas programáticas, sustentou-lhe a 

juridicidade (e a eficácia, ainda que reduzida), argumentando que 

enunciam verdadeiras normas jurídicas e, por isso, são tão preceptivas 

como as outras; regulam comportamentos públicos destinados, por sua 

vez, a incidir sobre as matérias que lhes são objeto, sendo, nesse limite, 

vinculantes, como conseqüência de eficácia formal prevalecente da 

                                                
63 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, Obs. 

a primeira edição é de 1967), p.138: “Aceitando as linhas fundamentais dessa doutrina, e reservando espaço 

para esclarecimentos e especificações ulteriores, podemos conceber como programáticas aquelas normas 

constitucionais através das quais o constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados 

interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos órgãos (legislativos, 

executivos, jurisdicionais e administrativos), como programas das respectivas atividades, visando À 

realização dos fins sociais do Estado.” 



fonte (a constituição), no que respeita às leis ordinárias, pelo quê estas, 

se anteriores e contrárias, ficam invalidadas; se posteriores e 

conflitantes, são inconstitucionais. (...) Entre nós, Pontes de Miranda e 

Alfredo Buzaid não vacilaram no reconhecer-lhes juridicidade e 

eficácia. O primeiro, em texto já citado, fala em regras jurídicas 

programáticas como algo que era político-partidário, programático, e 

entrou no sistema jurídico, cerceando-se, com isso, a atividade dos 

legisladores futuros, que no assunto programado não podem ter outro 

programa. O segundo é incisivo quando afirma ser errôneo pretender 

distinguir, numa constituição, cláusulas mandatórias e diretórias, 

programáticas ou de orientação, atribuindo-lhes eficácia jurídica 

diversa. 64. Em suma, cada vez mais a doutrina em geral afirma o 

caráter vinculativo das normas programática, o que vale dizer perdem 

elas, também cada vez mais, a sua característica de programas, a ponto, 

mesmo, de se procurar nova nomenclatura para defini-las, como, por 

exemplo, normas que expressam ‘apenas uma finalidade a ser cumprida 

obrigatoriamente pelo Poder Público, sem, entretanto, apontar os meios 

a serem adotados para atingi-la, isto é, sem indicar as condutas 

específicas que satisfariam o bem jurídico consagrado na regra. Não nos 

parece melhorar muito a terminologia. São normas de princípio 

teleológico porque apontam, em mero esquema, para um fim a ser 

atingido. Qualquer que seja, porém, a expressão utilizada, o certo é que 

sua vinculatividade vem sendo mais e mais reconhecida. Significa que 

o fato de dependerem de providências institucionais para sua realização 

não que dizer que não tenham eficácia. Ao contrário, sua imperatividade 

direta é reconhecida, como imposição constitucional aos órgãos 

públicos. São, por isso, também aplicáveis nos limites dessa eficácia, 

consoante resumiremos em seguida.”64     

 

 As normas programáticas, ainda nessa concepção, subdividem-se em três 

categorias. São elas: (i) as relacionadas ao princípio da legalidade65; (ii) as que 

influenciam o poder público; (iii) as dirigidas à ordem econômico-social.   

 O primeiro grupo de normas programáticas, em geral, está relacionado ao 

princípio da legalidade. É o caso, por exemplo, dos seguintes dispositivos da 

                                                
64 SILVA, José Afonso da.  Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, 

(Obs. a primeira edição é de 1967), p. 152-55:  
65 SILVA, José Afonso da.  Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, 

(Obs. a primeira edição é de 1967),p.147-150: “Visto isso, podemos indicar, exemplificativamente, as 

normas programáticas da Constituição, segundo os sujeitos mais diretamente vinculados, em três 

categorias: Normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade(...) Normas programáticas 

referidas aos Poderes Públicos, notando-se que umas vinculam só os poderes da União, enquanto outras 

incluem também os órgãos estaduais e municipais(...)Normas programáticas dirigidas à ordem econômico-

social em geral(...)” 



Constituição: art. 7, XI66; art. 7°XX67, art. 7, XXVII68, art. 173, §4°69, art. 216, §3°70, art. 

218,§4°71. 

                                                
66 CRBF/88: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social(...)XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 

excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; “ 
67 CRBF/88: “Art. 7° (...) XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos, nos termos da lei; “ 
68 CRBF/88: “Art. 7° (...) XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; ” 
69 CRBF/88: “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.(...) 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico 

que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.“ 
70 CRBF/88: “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: (...) § 3º - A lei estabelecerá 

incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. “ 
71 CRBF/88: “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

capacitação tecnológicas.(...) § 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação 

de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem 

sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos 

econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.” 



O segundo atua diretamente junto ao Poder Público. Veja-se, a respeito, a lista dos 

seguintes dispositivos: Art.21, IX ()72; art 48, IV73; art 18474; art 21575, art 21676; art.21777; 

art. 21878; art. 22679; art22780. 

                                                
72 CRBF/88: “Art. 21. Compete à União (...) IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de 

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; “ 
73 CRBF/88: “Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida 

esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, 

especialmente sobre:IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;” 
74 CRBF/88: “Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o 

imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da 

dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir 

do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. “ 
75 CRBF/88: “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 

da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º - O 

Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 

grupos participantes do processo civilizatório nacional. § 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas 

comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. § 3º A lei estabelecerá 

o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à 

integração das ações do poder público que conduzem à: I defesa e valorização do patrimônio cultural 

brasileiro; II produção, promoção e difusão de bens culturais; III formação de pessoal qualificado para a 

gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; IV democratização do acesso aos bens de cultura; V 

valorização da diversidade étnica e regional.“ 
76 CRBF/88: “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - 

os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, 

documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico. § 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 

formas de acautelamento e preservação.§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. § 

3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. § 4º - Os 

danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. § 5º - Ficam tombados todos os 

documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. § 6 º É facultado aos 

Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento 

de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação 

desses recursos no pagamento de: I - despesas com pessoal e encargos sociais; II - serviço da dívida; III - 

qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. “ 
77 CRBF/88: “Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como 

direito de cada um, observados: I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto 

a sua organização e funcionamento; II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do 

desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento; III - o tratamento 

diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional; IV - a proteção e o incentivo às 

manifestações desportivas de criação nacional. § 1º - O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à 

disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em 

lei. § 2º - A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, 

para proferir decisão final. § 3º - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. “ 
78 CRBF/88: “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

capacitação tecnológicas.“ 
79 CRBF/88: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.“ 
80 CRBF/88: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 



 O terceiro volta-se à ordem econômica social em geral, modelando a atividade de 

influência/ intervenção do Estado na economia. Ilustra-se com as normas do art.17081; 

art;19382; art19683; art20584. 

 Independente do grupo em que estejam incluídas, as normas programáticas que 

“traduzem em maior ou menor grau limitações ao Estado”85, mas podem igualmente ter 

efeitos positivo como parâmetro para integração normativa. José Afonso da Silva elenca 

os efeitos dessa espécie de norma, confira-se:   

 

 “Em conclusão, as normas programáticas têm eficácia jurídica 

imediata, direta e vinculante nos casos seguinte: 

I- estabelecem um dever para o legislador ordinário; 

II- condicionam a legislação futura, com a conseqüência de serem 

inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; 

III- informam a concepção do Estado e da sociedade e inspiram sua 

ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, proteção dos 

valores da justiça social e revelação dos componentes do bem comum; 

IV- constituem sentido teleológico para a interpretação, integração e 

aplicação das normas jurídicas; 

                                                
81 CRBF/88: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 

os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno 

emprego;IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras 

e que tenham sua sede e administração no País Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de 

qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei.” 
82 CRBF/88: “Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar 

e a justiça sociais.” 
83 CRBF/88: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 
84 CRBF/88: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 
85 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,  2001, 

(Obs. a primeira edição é de 1967), p.151: “Convém notar que a separação que acabamos de fazer tem 

validade puramente genérica, porque, como normas jurídicas, as programáticas devem ser observadas, nos 

limites de sua eficácia, por todos, mesmo porque elas traduzem, em maior ou menos grau, limitações aos 

Poderes Públicos como também às autonomias privadas. 57. A exemplificação apresentação, embora um 

pouco extensa, permite-nos, agora, delinear as características básicas das normas de princípio programático: 

I- São normas que têm por objeto a disciplina dos interesses econômicos-sociais, tais como: realização da 

justiça social e existência digna; valorização do trabalho; desenvolvimento econômico; repressão ao abuso 

do poder econômico; assistência social, intervenção do Estado na ordem econômica; amparo à família; 

combate à ignorância; estímulo à cultura; à ciência e à tecnologia. II- São normas que não tiveram força 

suficiente para se desenvolver integralmente, sendo acolhidas, em princípio, como programa a ser realizado 

pelo Estado, por meio de leis ordinárias ou de outras providências. III- São normas de eficácia reduzida, 

não operantes relativamente aos interesses que lhes constituem objeto específico e essencial, mas produzem 

importante efeitos jurídicos, como teremos oportunidade de mostrar.”  

 



V- condicionam a atividade discricionária da Administração e do 

Judiciário; 

VI- Criam situações jurídicas subjetivas, de vantagem ou desvantagem, 

o que será visto no capítulo seguinte.”(p.164) 

 

11.4. Críticas às classificações tradicionais 

 Ao cabo da exposição do pensamento do autor, cabe realizar algumas 

observações. Encontram-se quatro críticas, partindo-se de referenciais diferentes: (i) da 

teoria da norma; (ii) do direito constitucional econômico; (iii) da teoria democrática; (iv) 

do direito constitucional internacional; (v) da teoria da linguagem. 

 (i) da teoria da norma – todas as normas constitucionais, especialmente, os 

princípios de direito fundamental dependem de ponderação de interesses e, não raro, de 

restrições. Isso tornou anacrônica a diferença entre as normas de eficácia plena e as 

contidas e, mesmo, relação às normas de eficácia limitada. Isso porque todas elas 

dependem de regulamentação e restrições constitucionais ou legais. Nesse sentido, 

Virgílio Afonso da Silva e Eduardo Moreira apontam a teoria das restrições dos direitos 

fundamentais como um caminho metodologicamente mais consistente para enfrentar o 

tema da eficácia das normas constitucionais86-87-88; 

 (ii) do direito constitucional econômico – todas as normas constitucionais 

possuem custos. Consequentemente pressupõem alguma ação estatal. Assim em sentido 

amplo, não existem normas constitucionais que não dependam regulamentação estatal, 

ainda que essa regulamentação decorra tão-somente da dotação orçamentária para manter 

ou modificar a realidade subjacente às normas de eficácia “plena”. 

 (iii) da teoria democrática – A classificação de José Afonso da Silva estabelece a 

maioria dos efeitos das normas constitucionais a priori, isto é, independente da 

deliberação seja no âmbito do Legislativo ou da Administração, seja no âmbito judicial.  

 Com isso, acaba por inviabilizar ou prejudicar o processo social de deliberação 

pública e decisão a respeito do conteúdo das normas constitucionais. Negligência essa 

que se torna importante, porque incorpora ou não os sujeitos e dos atores sociais a 

construção da dinâmica constitucional. Assim, tipologia dá margem à produção de efeitos 

                                                
86 SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 

constitucionais. Revista de Direito do Estado n°4, out./dez, 2006. 
87 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Neoconstitucionalismo: a invasão da Constituição. São Paulo: Método, 

2008, p.100. 
88 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Neoconstitucionalismo: a invasão da Constituição. São Paulo: Método, 

2008, p.101.  



de visões particulares, não sendo adequada à vivência de um Estado democrático de 

direito. 

 (iv) do direito constitucional internacional – A tendência atual do 

constitucionalismo é internacionalizar-se. Uma tipologia amarrada aos paradigmas do 

Estado-nação – como é a ora em análise – ou de um Estado social em moldes senis, 

certamente, ficará no passado, como o retrato de uma época.   

 Perceba-se que a eficácia plena é a que independe de regulamentação estatal. As 

de eficácia contida são aquelas passíveis de restrições pelo Estado. Já as de eficácia 

limitada de princípio institutivo, por sua vez, lançam as bases de órgãos, instituições ou 

institutos estatais. As de eficácia limitada programáticas vinculam a atividade futura do 

legislador, do executivo e do judiciário. O Estado representa o pano de fundo e a 

finalidade da tipologia. A efetivação de um programa constitucional seu pressuposto 

lógico.  

 Num contexto tal qual o presente, em que as organizações internacionais ganham 

proeminência, a integração regional se acelera nas diversas partes do mundo e as 

declarações de direitos fazem com que os Estados e os povos comunguem valores, é 

preciso que uma tipologia para o neoconstitucionalismo seja capaz de abarcar esse grau 

de complexidade e inter-relações;  

 (v) da teoria da linguagem- A palavra, segundo os cânones teoria da linguagem, 

só se completa no contexto. Afinal, ela compõe-se de uma dimensão fática e outra de 

teórica. Conseqüentemente, sua utilização pressupõe e volta-se ao contexto. 

  As normas, e também a norma constitucional, são proposições lingüísticas 

dotadas de significado e imperatividade. Logo, a crítica que estabelecer à tipologia do 

autor é a de que o estabelecimento de “faixas de eficácia a priori” atenta contra a 

percepção desse conteúdo linguístico racionalmente construído.  

 Afinal, etiquetar uma norma de plena, contida, limitada simplesmente pelo 

emprego de algumas expressões como “na forma da lei”, ou ainda, do tempo de alguns 

verbos, por exemplo, “O Estado assegurará” não basta para uma compreensão integral e 

adequada do conteúdo e da densidade semântica normativa. Afinal, a norma é o texto 

mais a interpretação e não apenas de grifos à estrutura gramatical do texto dos enunciados 

constitucionais. 

 É claro que determinadas expressões são importantes, assim como o tempo de 

alguns verbos. No entanto, assim como a própria palavra só se completa no contexto e 



com a atuação do interlocutor, a norma constitucional com muito mais razão dependerá 

de uma situação fática e do operador do direito.  

 Não é razoável, portanto, o estabelecimento de efeitos a despeito da realidade. 

Não é razoável o estabelecimento de uma eficácia que estabeleça a maioria dos efeitos 

das normas constitucionais a priori. Afinal, a norma na prática sequer materializa-se antes 

de tocar a base fática. A linguagem é justamente o instrumento para conduzir o intérprete 

nessa transposição. Instrumento mal compreendido pela tipologia em questão.       

 


