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RESUMO

A escolha do tema Normas Constitucionais Programáticas: normatividade, operatividade e 
efetividade prende-se à sua utilidade em vista do Estado contemporâneo. Entendendo que o 
conteúdo das normas programáticas constitui um compromisso de ação para o Estado, 
orientam este trabalho as seguintes questões: O que se deve entender por Constituição? Qual a 
abrangência de suas normas? Qual o sentido de maior importância para a caracterização dessa 
espécie de normas que constitui o núcleo deste estudo? Assim, analisa-se o conceito de 
Constituição, sua supremacia e sua função, bem como a imperatividade e efetividade de suas 
normas. Estas, comungando do mesmo nível de superioridade hierárquica, possuem diferente 
capacidade de aplicação. As normas constitucionais programáticas, mesmo não possuindo 
aplicabilidade imediata, detêm um mínimo de eficácia, o que permite sua real concretização 
no mundo fático.



ABSTRACT

The topic Programatic Constitutional Norms: normativeness, operativeness, and effectiveness 
was chosen because of its utility for the contemporary State. Since we understand that the 
content of programatic norms constitutes a committment for action of the State’s part, this 
study was driven by the following questions: what should one understant as Constitution? 
What is the scope of its norms? What is the major importance of characterizing the kind of 
norms which are the core of this study? Thus, we analyze the concept of Constitution, its 
supremacy, and its function, as well as the imperativeness and efectiveness of its norms. 
Those norms, being on the same hierarchical superiority level, have different applications. 
Programatic constitutional norms, even if lacking immediate applicability, have nonetheless a 
minimal efficacy which enables their actual concretization in the factual world.
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INTRODUÇÃO

A escolha do tema Normas Constitucionais Programáticas: normatividade, 

operatividade e efetividade prende-se à sua utilidade em vista do Estado contemporâneo, 

posto que pode ser questionada não só a sua efetividade quanto a sua operatividade frente 

ao novo Estado mínimo, na medida em que tiveram origem como essência do Estado 

de Bem-Estar. Canotilho já havia questionado se é melhor rever ou romper com a 

norma pragmática.

Consciente de que tanto a nossa Constituição como nosso momento histórico 

atual aceitam o liberalismo social, preferimos revê-la, de modo a atender aos anseios 

da nossa realidade. E tal revisão parte do estabelecimento de um conceito operante de 

Constituição, capaz de dar conta do problema de sua superioridade frente às demais 

normas que integram o sistema jurídico.

Nessa perspectiva, e entendendo que o conteúdo das normas programáticas 

constitui um compromisso de ação para o Estado, elegemos para orientar este trabalho 

as seguintes questões: O que se deve entender por Constituição? Qual a abrangência de 

suas normas? Qual o sentido de maior importância para a caracterização dessa espécie 

de normas que constitui o núcleo deste estudo?

Para dar conta dessas e outras questões inerentes ao tema, encontra-se a tese 

estruturada em quatro capítulos. O capítulo 1 está dedicado ao conceito de Constituição, 

cuja discussão fundamenta-se em quatro distintas concepções, a sociológica, a política, a 

jurídica e a culturalista. Complementa-se o capítulo com uma reflexão a respeito do 

sentido material e formal da Constituição, sempre dentro da compreensão de sua 

supremacia e função como norma fundamental do sistema jurídico.

O capítulo 2 trata da imperatividade e efetividade das normas constitucionais 

e, para tanto, estuda-se a distinção conceituai e terminológica de validade, vigência, 

positividade e eficácia das normas jurídicas.



No capítulo 3, a partir do reconhecimento de que todas as normas que 

integram uma Constituição comungam da mesma natureza, do mesmo nível de 

superioridade hierárquica, enfrenta-se o problema referente à aplicabilidade das 

normas constitucionais e o seu mínimo de eficácia.

O capitulo 4 trata das normas programáticas propriamente ditas e sua 

oportunidade no contexto do Estado contemporâneo. A partir de suas características, 

busca-se a sua efetividade, isto é, a possibilidade de serem alcançados os objetivos 

nelas previstos, sua real concretização no mundo fático e os meios jurídicos postos à 

disposição do indivíduo para exigir o cumprimento do dever jurídico estatal por ela 

determinado.

Por essa forma de exposição, busca-se dar a maior efetividade possível para 

as normas constitucionais programáticas, mediante uma adequada compreensão de sua 

força jurídica, de sua oportunidade voltada para a realização do bem comum.



3

CAPÍTULO 1 ■ A CONSTITUIÇÃO E NORMA CONSTITUCIONAL

1.1 CONCEITO DE CONSTITUÇÃO E A SUPREMACIA CONSTITUCIONAL

1.1.1 Conceito de Constituição

A análise que se pretende sobre “As normas constitucionais programáticas” 

toma necessário estabelecer, primeiramente, um conceito operante de Constituição, já 

que esta pode ser estudada, também, à luz da Sociologia, da Economia, da Política e de 

outras ciências, conforme o prisma enfocado e o método empregado, e, 

conseqüentemente, permite que se aborde o problema de sua superioridade frente às 

demais normas que integram o sistema jurídico.

Vendo que o conteúdo das normas programáticas nada mais representam que 

um programa de ação para o Estado, necessário se faz perguntar: O que se deve 

entender por Constituição? Qual a abrangência de suas normas? Qual o sentido de 

maior importância, para a caracterização dessa espécie de normas que constitui o 

núcleo deste estudo?

A doutrina tem reconhecido a heterogeneidade e a ausência de consenso na 

esfera conceituai, o que traz a necessidade de obtermos, para o fim deste estudo, um 

critério unificador.

Os estudiosos do Direito Constitucional observam que da mesma forma que 

a palavra “Estado” tem uma infinidade de acepções e aplicações, a palavra 

“Constituição” é rica em significados, o que se depreende desde sua simples acepção 

gramatical até seu significado puramente jurídico.



Considerada gramaticalmente, o vocábulo “constituição” quer dizer “o modo 

porque se constitui uma coisa, um ser vivo, um grupo de pessoas”1 e nesse sentido 

todas as coisas têm uma constituição própria.

Segundo José Afonso da SILVA, o vocábulo “constituição” pode ter o 

significado de “Conjunto dos elementos essenciais de alguma coisa: a constituição do 

Universo, a constituição dos corpos sólidos”, e enumera, ainda, outros sentidos da 

palavra, podendo ser utilizada como: 1. “Temperamento, compleição do corpo 

humano: uma constituição psicológica explosiva, uma constituição robusta”; 

2. “Organização, formação: a constituição de uma assembléia, a constituição de uma 

comissão”; 3. “O ato de estabelecer juridicamente a constituição de um dote, de renda, 

de uma sociedade anônima”; 4. “Conjunto de normas que regem uma corporação, uma 

instituição: a constituição da propriedade”; 5. “A lei fundamental de um Estado”.2

Em sentido vulgar, aplicado à realidade estatal, quer significar sua 

organização social, política, econômica e jurídica; mas também é verdade que o termo, 

às vezes, tem sido empregado “para nomear a integração de todos esses aspectos - a 

Constituição total ou integral”.3

Tal diversidade de sentidos propiciou a Sanches Agesta afirmar que se trata 

de um conceito inseguro e que essa possibilidade de diferentes significados provém, de 

um lado, das diferentes funções históricas que as Constituições podem desempenhar, e 

de fato têm desempenhado, no meio político e, de outro lado, das diferentes formas de 

entender-se o direito.4

4

dicionário Aurélio, p. 122 e diversos autores, tais como: BASTOS, Celso. Curso de direito 
constitucional. 19.ed. São Paulo : Saraiva, 1998. p.42; BONAVIDES, Paulo. Curso de direito
constitucional. 8.ed. São Paulo : Malheiros, 1998. p.62; SILVA, José Afonso da. Direito constitucional 
positivo, ó.ed. São Paulo : Malheiros, 1994. p.37; DI RUFFIA, Paolo Biscaretti. Derecho constitucional 
Madrid : Editorial Tecnos, 1973. p. 149.

2SILVA, José Afonso da. Direito constitucional..., p.39.

3FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo : Saraiva, 
1990. p. 10.

4RAMIREZ, Serafin Ortiz. Derecho Constitucional mexicano. México : Editorial Cultura, 1961. p.102, 
citado por TEIXEIRA, J.H. Meirelles. Curso de direito constitucional. São Paulo : Forense Universitária, 1991. 
p.44. No mesmo sentido da variedade de significados do vocábulo Constituição, só para relacionar alguns autores: 
BONAVIDES, 4.ed., p.63. SILVA, J.A. Curso de direito..., p.36. Dl RUFFIA, p. 148/155. BASTOS, Celso 
Ribeiro. Comentários à constituição do Brasil. São Paulo : Saraiva, 1988. v.l,p.273.



A discussão sobre o conceito de Constituição tem preocupado os 

doutrinadores desde Aristóteles, quando então possuía um sentido muito amplo e 

queria dizer desde que a Constituição é a ordem dos Estados em relação aos cargos 

governamentais e como eles são distribuídos, até a determinação do poder 

governamental supremo no Estado e, também, o fim da respectiva comunidade.5

A pluralidade de conceitos permite classificá-los em quatro grupos, a partir 

de diferentes prismas de consideração do conhecimento:

a) Concepção Sociológica

Antes de mais nada é preciso ressaltar, como bem alerta Meirelles 

TEIXEIRA, que a análise da postura da escola sociológica sobre Constituição tem sua 

importância, em um trabalho jurídico, pelo fato de ter chamado a atenção dos juristas 

para a íntima relação ou conexão existente entre o meio social e o Direito, pois que 

resumem-se, em essência, a questões relativas ao conhecimento das realidades sociais 

sobre as quais deve ser aplicado. O conceito ou concepção sociológica de Constituição 

preocupa-se em procurar onde a norma constitucional busca sua energia. Para o 

sociologismo jurídico deve-se buscar a origem da ordem constitucional positiva na 

realidade social -  econômica, política, religiosa etc. - , instância em que se constrói e 

se determina a Constituição. “As Constituições, pois, não devem ser examinadas em si 

mesmas, mas em relação às sociedades que as adotam. Se a razão nos dita esta 

verdade, a história nos ensina que as sociedades tendem a revestir-se das formas que 

lhes são próprias e a dar-se a Constituição de que necessitam para repousar em um 

todo consistente e harmonioso”.6

Dentre os que defendem essa postura, encontra-se Ferdinand LASSALLE, 

para quem a Constituição “real e efetiva” nada mais é do que a “soma dos fatores reais

5

5NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo : Acadêmica, 1994. p.54.

6TEIXEIRA, citando pensamento de Danoso Cortés. p.48-52.



do poder que regem o país” e, portanto, a Constituição escrita que não retrate essa 

realidade, não passa de uma “folha de papel”.7

Assim é possível distinguir a Constituição tal qual existe, concretizada por 

meio da escrita, daquela efetivamente observada, cumprida, e aceitar que só essa é real 

e merecedora de ser chamada de Constituição. Somente quando os fatores reais de 

poder convertem-se em fatores jurídicos é que ocorre a elaboração de normas que 

culminam em um documento chamado de Constituição escrita.8

Nos Estados Unidos da América do Norte, Charles Beard fez uma pesquisa 

em 1913 e tentou uma interpretação econômica da Constituição americana, para 

demonstrar que os interesses econômicos subjacentes a toda forma constitucional 

acabam regendo-a, de tal modo “que seria inteiramente falso o conceito de que a 

Constituição é uma peça de legislação abstrata, na qual são secundários os interesses 

econômicos. Pelo contrário, mostrou que o antagonismo dos interesses estava presente, 

o que vinha fortalecer o sentido sociológico da Constituição”.9

LASKI, analisando a Constituição britânica, afirma que esta “sob a forma que 

conhecemos, é uma simples expressão, em termos políticos, de um paralelogramo 

particular de forças econômicas”.10

No Brasil dos dias de hoje, é possível identificar a diferença entre o que 

LASSALE denomina de Constituição Real e a folha de papel em que se converte a 

Constituição Escrita, uma vez que preceitos constitucionais de grande importância para 

a sociedade encontram-se na incômoda situação de “letras mortas”, à espera da edição 

de leis ordinárias ou complementares, que lhes integre o sentido e possibilitem a sua 

observância, ou, ainda, quando dispositivos constitucionais que não necessitam de 

legislação integrativa, às vezes não são cumpridos, o que decorre, por exemplo, de

6

7LASSALLE, Ferdinand. Que es una constitución? Buenos Aires : Sigio Veinte, 1946. p.61-62.

8FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Constituinte : assembléia, processo, poder. 2.ed. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 1986. p. 16.

9FERRAZ JÚNIOR, Constituinte - assembléia..., p. 17.

10LASKI, Harold Joseph. Le gouvernement parlementaire en Angleterre. Tradução por Jacques 
Cadart e Jacqueline Prélot. Paris: Presses Universitaires de France, 1950. p.2.



fatores econômicos e políticos. O que importa, nesse momento, é que se pode identificar 

um conflito entre o texto escrito da Constituição e a realidade social e política.

O ponto mais relevante da concepção sociológica de Constituição e que deve 

chamar a atenção dos operadores jurídicos, como já salientado, é o que diz respeito à 

íntima relação entre o direito e o meio social, posto que as constituições devem retratar 

as realidades sociais e políticas, para evitar, como ressalta Meirelles TEIXEIRA, 

citando Oliveira VIANA, “o idealismo das Constituições brasileiras e o fracasso de 

muitas instituições, com a conseqüente instabilidade política e social”.11

A concepção marxista de constituição está dentre as sociológicas, por 

considerar que Estado e Direito são partes essenciais da superestrutura social, como 

resultado das relações de produção da sociedade dividida em classes. “Qualquer Estado 

é, antes de tudo, a organização política da classe dominante, que garante seus interesses 

de classe, enquanto todo o Direito representa a vontade dessa classe, ‘constituída em lei’ 

e determinada pelas condições da existência material”. E, conforme conclui José 

Afonso, “na concepção marxista, a constituição é um produto das relações de produção 

e visa assegurar os interesses das classes dominantes, representando a norma suprema da 

organização estatal, determinada pelas condições da existência material”.12

b) Concepção Política de Constituição

A concepção política de Constituição, defendida por Cari SCHMITT, 

preocupa-se com o porquê valem as Constituições, para quem representa “a decisão 

política fundamental”, decisão concreta de conjunto sobre o modo e a forma de 

existência da unidade política”,13 isto é, somente a decisão conjunta de um povo sobre 

sua existência é que confere a um conjunto de normas o caráter de Constituição,14

7

1 •TEIXEIRA, p.52.

12SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo : Malheiros, 
1998. p.26. TEIXEIRA, p.51.

13SCHMITT, Cari. Teoria de la constitución. Madrid : Editorial Revista de Derecho Privado, 1927. p.3.

14BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria da constituição. São Paulo : Resenha Universitária,
1979. p.9.



sendo a Constituição normativa mera expressão dessa vontade ou decisão política. 

Para ele, apresentar e aceitar um conceito de Constituição só é possível à medida que 

se faça a distinção entre “Constituição e Lei Constitucional”, e entende que somente a 

primeira pode ser assim considerada, sendo “a decisão política fundamental” 

consubstanciada em dispositivos que a consagram.

SCHMITT reconhece a diversidade de sentidos da palavra “constituição” e 

limita o seu estudo ao que denomina como Constituição do Estado, a unidade política de 

um povo, significando “a situação total da unidade e ordenação política”. Apresenta 

quatro grupos de sentidos pelos quais o vocábulo pode ser entendido: o absoluto, quando 

a Constituição é vista como um todo unitário; o relativo, no qual é tida como uma 

pluralidade de leis particulares as quais possuem diferenciado alcance e valor; o 

positivo, que a vê como decisão concreta, sobre o modo e a forma de organização 

política; e o ideal, que representa um conteúdo ideal, com o qual se identifica.

Em sentido absoluto, o vocábulo Constituição pode significar um todo, uma 

unidade política, a ordem social de um certo Estado e não só um sistema ou uma série 

de preceitos jurídicos e normas fundamentais que regem a formação da vontade estatal 

e o exercício da atividade do Estado. “O Estado é a Constituição, isto é, uma situação 

presente do ser, um status de unidade e ordenação”, de tal modo que o Estado tem sua 

existência ligada à da Constituição, posto que “sua Constituição é a sua alma, sua vida 

concreta e sua existência individual”; é sua maneira especial de ordenação, o princípio 

dinâmico da unidade política que se renova diariamente, cuja validade deflui de um 

poder constituinte e se estabelece por sua vontade, pois o conceito de ordenação 

jurídica contém dois elementos completamente distintos: o elemento normativo do 

Direito e o elemento real da ordenação concreta, que residem na existência política do 

Estado e não em leis, regras, de modo que a “Constituição de Weimar vale porque o 

povo alemão assim o quis”.15

8

15SCHMITT, p.4-11.



Em sentido relativo, a Constituição é uma pluralidade de leis particulares; “A 

relatividade do conceito de Constituição consiste em que em vez de fixar-se o conceito 

unitário de Constituição como um todo, fixa-se só o de lei constitucional concreta, 

porém o conceito de lei constitucional é determinado conforme características externas 

e acessórias, chamadas formais”, o que se realiza só em uma Constituição escrita e 

rígida, cuja alteração depende de um procedimento especial, que protege sua duração e 

estabilidade. É essa diferença que leva Cari SCHMITT a concluir que só as leis 

constitucionais podem ser reformadas, por meio de processos estabelecidos na própria 

Constituição, porque “as decisões políticas fundamentais”, que são a sua essência, não 

são passíveis de reforma.16

Utilizando a diferenciação apresentada por SCHMITT entre Constituição e 

leis constitucionais e o fato de que só as últimas podem ser reformadas por meio de 

processo estabelecido na própria Constituição, pode-se, em nosso atual sistema 

jurídico, identificar tal distinção quando se analisa o art. 60, parágrafo 49, da 

Constituição de 1988. Esta elege como cláusulas pétreas matérias não passíveis de 

reforma constitucional pelo Poder Reformador, isto é, as que dizem respeito à forma 

federativa de Estado; ao voto direto, secreto, universal e periódico; à separação dos 

Poderes e aos direitos e às garantias individuais.

Em sentido positivo, a Constituição identifica-se com o modo e a forma de 

ser da unidade política, que surge não em virtude da existência da Constituição, mas 

porque corresponde à vontade consciente daquele que a faz. A Constituição, portanto, 

é uma decisão política fundamental, decisão concreta de conjunto sobre o modo e 

forma de existência pela qual decide a unidade política, que se realiza mediante um ato 

do poder constituinte. A Constituição não se dá a si mesma, mas é dada por uma 

unidade política concreta anteriormente existente.17

9

16SCHMITT, p. 13-23.

17SCHMITT, p.23-41.



O sentido ideal de Constituição corresponde aos postulados políticos da 

unidade Estado, e deve retratar um certo ideal de organização política, sem o qual não 

existirá uma Constituição autêntica, verdadeira. Assim, a burguesia liberal na luta 

contra a Monarquia absoluta teve um certo conceito ideal de Constituição, a qual só 

existiria à medida que cumprisse as exigências da liberdade burguesa, bem como sua 

influência política. Neste sentido, a Declaração dos Direitos do Homem de 1789 fixou 

em seu art. 16 que “Toda sociedade onde não está assegurada a garantia dos direitos, 

nem determinada separação dos Poderes, não tem constituição”.

Meirelles TEIXEIRA, comentando o pensamento de Cari SCHMITT, observa 

que a essência da Constituição não está contida em uma lei ou norma, mas no fundo, 

ou por detrás de toda normatividade, está uma decisão política, do titular do poder 

político, que é a Nação.18

Tércio Sampaio FERRAZ JÚNIOR observa que para Cari SCHMITT,

[...] a Constituição é, na realidade, uma decisão válida apenas em razão da vontade do Poder que a 
estabelece. Aquilo que a concepção sociológica chamaria então, eventualmente, de uma 
Constituição real, em oposição a uma Constituição de fachada. [...] A Constituição é um ato de 
vontade, não importa se aquilo corresponde ou não a anseios sociais. É uma questão de 
oportunidade política, pode ou não corresponder aos fatores reais de poder na sociedade. O 
importante é uma decisão de vontade que se impõe: a decisão política fundamental.19

SCHMITT, criticando o pensamento puramente jurídico, afirma que o ponto 

mais importante reside no fato da validade ou legitimidade da Constituição, 

asseverando que: “Em realidade, uma Constituição é válida quando emana de um 

poder (isto é, força ou autoridade) constituinte e se estabelece por sua vontade [...] uma 

norma nunca se estabelece por si mesma (este é um modo fantástico de falar), mas só 

se reconhece como justa porque é derivada de conceitos cuja essência é também 

justiça e não só positividade”. Portanto, dizer que uma Constituição não vale em razão 

de sua justiça normativa, mas só por sua positividade e que apesar disso fundamenta 

como norma pura um sistema ou ordenação de normas puras, é uma confusão cheia de
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18SCHMITT, p.56.

19FERRAZ JÚNIOR, Constituinte - assembléia..., p. 18.



contradições. Como já observado, o conceito de ordenação jurídica contém dois 

elementos completamente distintos: o elemento normativo do Direito e o elemento real 

da ordenação concreta. A vontade do povo é o que cria a unidade política e jurídica.20

c) Concepção Jurídica de Constituição

Segundo a concepção jurídica de Constituição, que interessa especialmente ao 

jurista, a Constituição é uma norma jurídica e ainda, mais do que isso, é a norma 

fundamental de um ordenamento jurídico; é a lei fundamental da organização do Estado e 

da vida nacional. Aqui a Constituição não é uma atuação do ser, mas um dever-ser, a 

normação total da vida do Estado, de tal forma que o Estado converte-se em uma 

ordenação jurídica que repousa na Constituição como norma fundamental. Por isso é 

possível identificar Estado e Constituição, ou seja, a Constituição é o Estado, porque ele é 

tratado como um dever-ser normativo, um sistema de normas, uma ordenação jurídica.21

É nesse sentido que GARCÍA-PELAYO a define como: “um complexo 

normativo estabelecido de uma só vez, na qual, de maneira total, exaustiva e 

sistemática, se estabelecem as funções fundamentais do estado e se regulam os órgãos, 

o âmbito de suas competências e as relações entre eles. A Constituição é, pois, um 

sistema de normas”.22

Aqueles que têm a Constituição como norma, como lei fundamental de um 

ordenamento jurídico, reconhecem os fatores sociais, éticos, políticos que a embasam, 

mas não se preocupam com sua explicação sociológica, ética, histórica, política 

ou filosófica.23
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20SCHMITT, p. 10-11.

21SCHMITT, p.8.

22GARCÍA PELAYO, Manuel. Derecho constitucional comparado. 4.ed. Madrid : Manuales da la 
Revista de Ocidente, 1967. p.34.

23Como pode-se ver, por exemplo, quando Sanches Agesta a conceitua como “Direito fundamental de 
organização”; Jellinek como “Regras Jurídicas que determinam os órgãos supremos do Estado, fixam o modo de 
sua criação, suas relações mútuas, seu domínio de ação, enfim, o lugar fundamental de cada um em relação ao 
poder estatal”; Hauriou como “Conjunto de regras relativas ao governo e à vida da comunidade estatal, 
considerada do ponto de vista da existência desta”, in: TEIXEIRA, p.46.



Para Hans KELSEN, com quem essa forma de entendimento atinge o seu 

ápice, a Constituição nada mais é do que uma norma jurídica positiva, embora 

reconheça que na base de todo direito positivo24 existe uma realidade social, que o 

explica, fundamenta e inspira, e para qual se destina. Porém, todos os problemas de 

ordem sociológica, filosófica, econômica e política, quando relacionados com a norma 

positiva, são problemas metajurídicos, isto é, embora influam na criação do direito, 

situam-se além das fronteiras da Ciência Jurídica e, portanto, seu estudo deve ser 

realizado pelo sociólogo, filósofo, economista e cientista político, e não pelo jurista.

O conceito de Constituição, segundo KELSEN, pode ser tomado em dois 

sentidos: o lógico jurídico e o jurídico positivo. De acordo com o primeiro, 

Constituição significa a norma fundamental hipotética, o fundamento lógico 

transcendental de validade da ordem jurídica positiva. KELSEN ensina que:

O problema que a Teoria Pura do Direito procura resolver com a teoria da norma fundamental 
somente se levanta quando se põe a questão de saber qual é o fundamenta de validade da 
Constituição jurídico-positiva; e a norma que é o seu fundamento de validade, não pode ser qualquer 
norma positiva, quer dizer, posta -  só pode ser uma norma pressuposta. Quando se fecham os olhos 
à necessidade teorética de pôr esta questão, também não se poderá ver o caráter “lógico jurídico” da 
norma fundamental da Teoria Pura do Direito.25

O sentido jurídico positivo equivale ao ponto de partida do processo de 

criação do Direito positivo, representado por um conjunto de normas que regulam a 

criação de outras normas,26 sendo o nível mais alto do direito nacional.27

Norberto BOBBIO, comentando a posição de KELSEN, e seu empenho em 

construir uma Teoria Pura do Direito na qual evita que o pensamento jurídico enverede 

pelas sendas da ideologia e da especulação sobre os fins do direito, reconhece que 

“Entre os méritos de KELSEN, e pelos quais é justo considerá-lo um dos mais
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240  direito posto pelo Estado à nossa observância, em determinado momento histórico.

25KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 3.ed. Coimbra : Armênio Armado, 1974. p.282.

26KELSEN, Teoria pura..., p.275.

27KELSEN, Hans. Teoria general dei derecho y dei Estado. México : Imprensa Universitária, 
1950. p. 129.



autorizados juristas de nossa época, está, certamente, o de ter tido plena consciência da 

importância de problemas conexos com a existência do ordenamento jurídico e ter 

dedicado a eles atenção”.28

Assim, a Constituição é a norma jurídica fundamental que, de forma 

sistemática, organiza o Estado, determina suas funções e a competências de seus 

órgãos, bem como a relação entre eles, as formas, os limites e as diretrizes do exercício 

dessas competências, os direitos fundamentais do ser humano, as garantias de tais 

direitos, isto é, é a lei magna de organização do Estado e da vida jurídica nacional.29

É importante anotar a opinião de Tércio Sampaio FERRAZ JÚNIOR quando 

diz que a “concepção jurídica encara a Constituição como normas básicas postas, 

independentemente de se ela é estabelecida por uma vontade, ou se ela corresponde às 

aspirações sociais, ou se ela é fachada para imposição política”. Como norma 

fundamental viabiliza o desenvolvimento da sociedade, isto é, é um conjunto de 

normas básicas vigentes, “de conteúdo eminentemente técnico”, nas quais o jurista 

busca soluções para conflitos, de maneira que, coordenadas tecnicamente, possam 

atuar, funcionar, resolver problemas.30

Necessário lembrar que a Teoria Pura do Direito reconhece que um certo 

grau de eficácia do ordenamento jurídico como um todo e, mesmo, de uma norma 

singular, representa a condição de sua vigência ou validade,31 o que, em certa medida, 

deixa um espaço aberto para uma interpretação sociológico-jurídica da relação entre 

‘vigência’ e eficácia da Constituição.32

28BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 5.ed. Brasília : UNB, 1994. p.21.

29TEIXEIRA, p.45.

30FERRAZ JÚNIOR, Constituinte - assembléia..., p. 18.

31A diferença entre validade e vigência será motivo de análise no presente trabalho.

32NEVES, p.57.



d) Concepção Culturalista

As acepções até aqui consideradas levam a diferentes possibilidades de 

entender o que é uma Constituição, servindo simultaneamente para explicá-la, pois tais 

posturas não se excluem, ao contrário, completam-se, quando se quer ter uma idéia 

total, geral do que se denomina Constituição de um Estado.

Mais uma vez buscamos em Meirelles TEIXEIRA orientação sábia, quando 

fugindo ao unilateralismo das concepções sociológica, política e jurídica, percebe que 

o fenômeno constitucional, assim como a norma jurídica em geral, ao mesmo tempo 

em que é produzido pela sociedade é, também, capaz de influir sobre ela, modificando- 

a, disciplinando-a e, dessa forma, chega à concepção culturalista do Direito e da 

Constituição, estribada no conceito de cultura e em uma filosofia de valores.

O Direito e sua parte mais importante, a Constituição, não pertencem ao reino 

da natureza, não sendo, tampouco, um objeto ideal, um valor puro, o que só pode levar a 

considerá-lo como um objeto cultural. O Direito pertence ao mundo da cultura, porque é 

criação do homem, consistindo um complexo de sentidos, intencionalidades, significados, 

finalidades, que realizam valores, sejam esses referíveis à Ordem, à Segurança, à 

Liberdade, à Justiça, bem como a conceitos éticos, religiosos, políticos etc.33

Limitando o conceito de Constituição à sua dimensão axiológica, uma 

verdadeira Constituição é a que corresponde a um padrão valorativo ideal, pode-se, 

ainda, mencionar o que se tem denominado concepções dialéticas de Constituição, 

resultado da relação recíproca que se estabelece entre o dever ser constitucional (ideal) 

e o ser constitucional (real). Dentro da dialética normatividade/normalidade, HELLER 

afirma que “A Constituição estatal, assim nascida, forma um todo em que aparecem 

completando-se reciprocamente a normalidade e a normatividade, assim como a 

normatividade jurídica e extrajurídica”. A Constituição de um Estado normada 

juridicamente deve ser compreendida como expressão parcial de um todo.34
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33TEIXEIRA, p.73.

34h f .t t .f r , Herman. Teoria do Estado. São Paulo : Mestre Jou, 1968. p.302-307.



Smend considera, conforme bem observa Marcelo NEVES, dentro de uma 

concepção cultural-dialética, o Estado como processo de integração e a Constituição 

como sua ordem jurídica, isto é, “a normação de aspectos particulares desse processo”. 

Para Smend, a Constituição, em sentido estritamente jurídico, não é apenas uma 

estrutura de sentido normativo (ideal), mas “Como Direito positivo a Constituição não 

é somente norma, mas também, realidade”.35

Dentro dessas concepções dialético-culturais, existe uma diferença 

importante entre o pensamento de HELLER e SMEND, pois enquanto para o primeiro a 

Constituição é uma estrutura normativa (ideal), para o segundo é a realidade política, 

que pertence ao Direito Constitucional. De tal forma que a concretização normativa 

dos textos constitucionais, a partir de expectativas jurídico-normativas de 

comportamento, transforma-as em normas constitucionais vigentes.36

O jurista, no ato de interpretar e aplicar a norma jurídica, deve ter em mente 

que ela encontra sentido em certas realidades e em certos valores, pois que sempre 

existe uma realidade que proporcionou sua produção, assim como existem valores que 

por meio delas intenta-se realizar, isto é, se de um lado a Constituição reflete a 

sociedade, de outro procura moldá-la e dirigi-la.

Portanto, é preciso partir de uma situação concreta para que se possa 

entender a força e o valor normativo de uma Constituição, posto que a análise só pode 

ser considerada como “constitucionalmente adequada se se afirmar como dogmática 

constitucional, ou seja, como ciência de uma ordem jurídico-constitucional positiva”.37

Entre nós, Pinto FERREIRA reconhece a influência da realidade social, 

econômica e cultural sobre o texto da Constituição e acha que “os textos legislativos 

constitucionais são uma fotografia em miniatura da paisagem social. Decalque
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35NEVES, p.60.

36NEVES, p.61.

37CANOTELHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 3.ed. Coimbra: Almedina, 1983. p.22.



rigorosos das contradições dialéticas da sociedade, que se consubstanciam numa 

fórmula de compromisso e harmonia da sociedade, que é a Constituição.38

É preciso que se tenha em mente que não existe Estado à margem do Direito 

e sem uma Constituição tida como sua a norma fundamental, que reflete um sistema de 

valores, estribado em um conjunto de princípios filosóficos, jurídicos e políticos, que 

limitam e determinam o modo de ser concebido o poder no Estado. É dentro dessa 

visão que Meirelles TEIXEIRA ensaia seu conceito de Constituição positiva, isto é, 

aquela que existe em um determinado momento, em um determinado Estado, como 

sendo “um conjunto de normas fundamentais, condicionadas pela Cultura total, e ao 

mesmo tempo condicionantes desta, emanadas da vontade existencial da unidade 

política, e reguladora da existência, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e 

limites do poder político”.39

Isto posto, necessário reconhecer que para a emissão de um conceito de 

Constituição, deve-se buscar, como ponto de partida, a operacionalidade que se quer 

imprimir a tal conceituação. Aqui, para o fim a que se propõe o presente estudo, além de 

considerá-la como norma jurídica fundamental de um sistema ou de uma ordem 

normativa, é preciso considerá-la como padrão valorativo ideal, o que reflete as 

aspirações da sociedade e, para realizá-las, tem a capacidade de discipliná-la, modificá- 

la, de modo que, realizando o binômio normalidade/normatividade, possa-se chegar a 

uma “Constituição temporalmente adequada”,40 a qual, além de organizar o Estado, 

estruturar seus órgãos, definir suas competências, declarar e garantir os direito 

fundamentais, determine tarefas, estabeleça programas, defina os fins da sociedade 

estatal, bem como o modo de seu atendimento.
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38FERREIRA, Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. 5.ed. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 1971. p.65. Tomol.

39TEIXEIRA, p.78.

40CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e a vinculação do legislador : contributo 
para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. p.9.



Não é possível deixar de registrar, dentro do que se trata como conceito cultural 

de Constituição, que CANOTILHO pondera que, nos dias de hoje, é forçoso reconhecer 

que a Constituição já não é o que era, isto é, um complexo normativo hierarquicamente 

superior no conjunto do sistema jurídico, suficiente para regular e dirigir e decidir os 

problemas jurídicos surgidos em uma comunidade constitucionalmente organizada, cuja 

forma mais plena de auto-suficiência encontra-se nas constituições programáticas 

dirigentes. Tal fato, que representa um “projeto idealista da modernidade”, “foi incapaz de 

responder ao ‘desencantamento’ objetivista e ao materialismo de uma ordem jurídica 

global pautada não pela lex fundamentale mas pela lex mercatoria”, não compreendendo a 

funcionalidade das sociedades complexas.41

Certo é que os problemas do Estado e da sociedade que devem embasar a 

elaboração de uma Constituição foram consideravelmente alargados, o que vem reforçar 

a tese de que os fins do Estado não são imutáveis. “Se ontem a conquista territorial, ‘a 

colonização’, o ‘espaço vital’, o ‘interesse nacional’, a ‘razão de estado’ surgiam sempre 

como categorias quase ontológicas, hoje os fins dos Estados podem e devem ser os da 

construção de Estados de direito democráticos, sociais e ambientais’, no plano interno, e 

Estados abertos e intencionalmente ‘amigos’ e cooperantes’ no plano externo”, o que 

leva a considerar, a partir deste novo paradigma, a existência de um constitucionalismo 

global, o que não neutraliza a importância da Constituição nacional, na medida em que 

se assenta, ainda nos dias de hoje, nas seguintes premissas:

[...] soberania de cada Estado, conducente no plano externo a um sistema de relações horizontais 
interestaduais e, no plano interno, à afirmação de um poder ou supremacia dentro de determinado 
território e concretamente traduzido no exercício das competências soberanas (legislação, jurisdição 
e administração); (2) particular centralidade jurídica e política da constituição interna como carta de 
soberania e de independência de cada Estado perante os outros Estados; (3) aplicação do direito 
internacional nos termos definidos pela constituição interna, recusando-se, em muitos estados, a 
aplicação das normas de direito internacional na ordem interna sem a sua conversão ou adaptação 
pelas leis do Estado; (4) consideração das ‘populações’ ou ‘povos’ permanentemente residentes num 
território como povo do Estado que só nele, através dele e com submissão a ele poderão adquirir a 
carta de nacionalidade.42

41CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra : 
Almedina, 1998. p.1197-1198.

42CANOTILHO, Direito constitucional e teoria..., p. 1217-1219.



Tais considerações reforçam a concepção culturalista de constituição, isto é, 

ela nada mais é do que “um conjunto de normas fundamentais, condicionadas pela 

Cultura total, e ao mesmo tempo condicionante desta, emanadas da vontade existencial 

da unidade política, e reguladoras da existência, estrutura e fins do Estado e do modo 

de exercício e limites do poder político”.43

1.1.2 Supremacia Constitucional

Como já salientado, em uma sociedade estatal, a conduta humana encontra- 

se submetida a um conjunto de normas, que se acham escalonadas sistematicamente, 

de modo que, em um determinado ordenamento jurídico, não possuem todas o mesmo 

valor havendo, portanto, uma hierarquia no sistema normativo.44

Aristóteles já diferenciava as normas que consubstanciavam os fundamentos 

do Estado, sua organização política, por ele denominada de polietéia, das normas 

comuns, modernamente denominadas de leis ordinárias. Porém, é importante anotar 

que naquela época não havia a idéia de que a organização do Estado fosse estabelecida 

por um poder especial, criador dos demais poderes, não havendo, portanto, a idéia de 

um poder constituinte.45

Dentro de um mesmo ordenamento jurídico, pode-se reconhecer diversas 

categorias de normas positivas, isto é, postas pelo Estado à observância do cidadão em 

um determinado momento histórico. Umas têm hierarquia superior, instituem os 

órgãos do Estado, estabelecem as regras básicas que devem regê-lo e declaram os 

direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. Outras, de categoria inferior,
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43TEIXEIRA, p.78.

^FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 3.ed. 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 1992. p.9.

45ARISTÓTELES. Sua obra política, citado por FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito 
constitucional comparado : o poder constituinte. São Paulo : Buchaski, 1974. p.2.



chamadas normas ordinárias, atuam dentro das competências criadas ou dispostas 

pelas normas superiores.46

Quando se fala em hierarquia normativa, refere-se à subordinação, isto é, ao 

fato de existir em um ordenamento jurídico uma norma subordinante e uma norma por 

esta subordinada. A subordinante orienta todas as manifestações das norma inferiores, 

de tal forma que a subordinada é determinada, em sua forma, conteúdo e efeitos, pela 

norma de hierarquia superior da qual deriva.

A norma suprema, mais importante, de um sistema normativo estatal é a sua 

Constituição, sendo o fundamento de validade dessa mesma ordem jurídica. Para 

KELSEN, uma norma para ser válida é preciso que busque seu fundamento de validade 

em uma norma superior, e assim por diante, de tal modo que todas as normas, cuja 

validade pode ser reconduzida a uma mesma norma fundamental, formam um sistema 

de normas, uma ordem normativa.47

A Constituição, como Lei Fundamental de um ordenamento jurídico, é 

representada por um conjunto de normas que organizam o Estado, determinam as 

funções e competências dos órgãos que exercem o Poder Público, as formas e os 

limites desse exercício, bem como os Direitos e Garantias Fundamentais de seu 

cidadão e, assim entendida, é o documento normativo supremo do Estado e da 

sociedade,48 proporcionando uma interação necessária.

Sendo a Constituição “o marco inicial de todo o direito do Estado”,49 

organizado e estruturado por meio de uma ordem normativa, na qual a norma superior 

subordina as inferiores e deve ser observada em toda sua extensão, sob pena de
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^BOBBIO, p.49.

47KELSEN, p.269, para explicar essa afirmativa, lança mão de uma figura geométrica, de uma 
pirâmide, para mostrar os diferentes escalões normativos e o fundamento de validade do ordenamento jurídico 
estatal.

48“É o conjunto de regras que encerram o estatuto do Estado e o da sociedade perante o Estado”, 
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2.ed. Coimbra : Coimbra Editora, 1983. p.16-17. 
Tomo II.

49DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo : Saraiva, 1992. p.9.



invalidade da norma inferior, é interessante observar que nesse sistema hierarquizado 

“não pode existir uma norma ulterior, embora de grau superior, que a proteja; portanto 

ela deve encontrar, em geral, em si mesma, isto é, em seus elementos, posições 

institucionais, a tutela e garantia correspondentes”.50

Daí dizer-se que a Constituição, como norma jurídica fundamental de um 

sistema normativo é uma sobrenorma, que determina o conteúdo e a forma que devem 

ter as normas que lhe são inferiores, propiciando uma ordem jurídica sistematizada.51

Oliveira BARACHO afirma que “este posicionamento da ordem jurídica, que 

leva à unidade de uma pluralidade de normas jurídicas, forma um sistema, que repousa 

finalmente sobre uma norma única, que é a fonte comum de todas as outras que 

pertencem a uma mesma ordem constitucional”.52

Sanches VIAMONTE explica que no Estado de Direito, organizado 

contemporaneamente, “a ordem jurídica, considerada em sua totalidade, apresenta-se 

em forma de círculos concêntricos e que, em primeiro lugar e como círculo máximo, 

que circunscreve e compreende toda a vida jurídica da nação, encontra-se a 

Constituição que traça a órbita de juridicidade dentro da qual deve conter-se 

ordenamento jurídico”.53 Desta forma, a vontade política acha-se hierarquizada 

juridicamente, podendo ser concebida como círculos concêntricos internos em relação
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50DIRUFFIA, p.70.

5' “Sistema significa nexo, uma reunião de coisas ou conjunto de elementos e método, um instrumento 
de análise. É o aparelho teórico mediante o qual se pode estudar a realidade. É, por outras palavras, o modo de 
ordenar, logicamente, a realidade, que, por sua vez, não é sistemática. Assim sendo, o direito não é um sistema 
jurídico, mas uma realidade que pode ser concebida de forma sistemática pela ciência do direito. E tarefa do 
jurista apresentar o direito sistematicamente, para facilitar seu conhecimento e manejo pelos que o aplicam. E 
evidente que a função do cientista do direito não é a mera transcrição de normas, fatos e valores, já que estes não 
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constitucional..., p.5.

52Revista da Faculdade de Direito de Minas Gerais, n.18, ano XXV, p. 181.

53VIAMONTE, Carlos Sanchez. Manual de derecho constitucional. Buenos Aires : Editorial 
Kapeluz, 1956. p.92.



à Constituição; cada um deles acha-se superposto a outro, que lhe é inferior em 

hierarquia e grau, em que pese as diferentes competências e jurisdições.54

Tal raciocínio explica a supremacia da Constituição, partindo do 

reconhecimento da hierarquia existente em uma ordem jurídica sistematizada; dentro 

de tal realidade, uma norma para ser válida necessita ser produzida em concordância 

com os ditames da norma que lhe é superior, que representa seu fundamento de 

validade. Essa supremacia decorre, também, da maior dificuldade para a modificação 

ou alteração das normas constitucionais, frente ao processo previsto para as normas 

ordinárias.

Anhaia MELLO aceita a Constituição como norma superior de um sistema 

normativo, ao afirmar que: “não resta dúvida, também, que o desrespeito à norma 

constitucional importa, em qualquer hipótese, na violação e destruição do estado de 

coisas descrito e, inclusive, no atentado às prerrogativas de qualquer poder que o tenha 

praticado e cujas competências derivam da mesma Constituição”.55

Da unidade e do escalonamento da ordem jurídica positiva deriva a 

existência de uma norma de grau superior, que fundamenta a validade do sistema 

como um todo; daí é que surge a necessidade de buscar a validade desta norma que se 

encontra no ápice da pirâmide kelseniana e, seguindo a mesma linha de pensamento, 

isto é, que uma norma inferior busca sua validade em uma norma superior, e assim por 

diante, chegaríamos à existência de uma norma fundamental que não poderia, sob pena 

de levar tal raciocínio ao infinito, buscar seu fundamento em outra que representaria o 

seu fundamento de validade.

KELSEN, dentro de sua postura normativa pura, preconiza o reconhecimento 

da norma hipotética fundamental, que não pertencendo ao universo do direito positivo, 

é responsável pela unidade do sistema jurídico, a qual decorre de um pressuposto
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lógico transcendental, de algo que serve de base para o ordenamento jurídico, mas que 

se encontra fora dele, de uma norma não posta, mais pressuposta, cujo enunciado é: 

“devemo-nos conduzir como a Constituição prescreve”.

Norberto BOBBIO, analisando o problema da norma fundamental do sistema 

jurídico, ressalta que todas suas normas pressupõem um poder, que por sua vez o autoriza 

a produzir normas jurídicas. Se se chama constituinte originário o poder de criar uma 

Constituição, então é necessário pressupor que existe também uma norma que lhe atribui a 

faculdade de produzir normas jurídicas superiores. Essa é a norma fundamental que se, 

por um lado, concede aos órgãos constitucionais o poder de fixar normas válidas, impõe, 

por outro, a todos aqueles aos quais se referem, o dever de obedecê-las. Assim, tais 

normas são ao mesmo tempo atributivas e imperativas, conforme o ponto de vista 

enfocado, isto é, a partir do poder que lhe dá origem ou da obrigação que dele nasce. A 

norma hipotética fundamental não é expressa, o que não significa que não exista, é 

pressuposta para fundar o sistema normativo e pode ser formulada com o sentido de que o 

poder constituinte está autorizado a estabelecer normas obrigatórias para toda a 

coletividade, a qual fica obrigada a obedecê-las. “Para fundar o sistema normativo é 

necessária uma norma última, além da qual seria inútil ir. Todas as polêmicas sobre a 

norma fundamental resultam da não compreensão de sua função”.56

Impossível, ao tratar da supremacia constitucional, deixar de registrar a 

opinião de Joaquim José Gomes CANOTILHO, grande constitucionalista 

contemporâneo, quando a partir da idéia de constituição como norma, isto é, um 

conjunto de normas jurídicas positivas, geralmente plasmadas em um documento 

escrito, apresenta, relativamente às demais normas do ordenamento jurídico, “caráter 

fundacional e primazia normativa”. Assim, a Constituição tem um brilho autônomo 

que se expressa mediante a forma, o procedimento de criação e a posição hierárquica 

das suas formas, caracterizando-se pela posição hierárquico-normativa superior frente 

às outras normas do ordenamento jurídico.
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Essa superioridade hierárquico-normativa apresenta três expressões: 1. As 

normas constitucionais constituem uma lex superior que recolhe seu fundamento de 

validade de si própria, “autoprimazia normativa”; 2. As normas da constituição são 

normas de normas, isto é, são fonte de produção jurídica de outras normas; 3. “A 

superioridade das normas constitucionais implica o princípio da conformidade de 

todos os actos dos poderes públicos com a Constituição”. Da superioridade normativa 

infere-se o princípio da hierarquia -  “nenhuma norma de hierarquia inferior pode estar 

em contradição com outra de dignidade superior” -  e o princípio da 

constitucionalidade, isto é, “nenhuma norma infraconstitucional pode estar em 

desconformidade com as normas e princípios constitucionais, sob pena de inexistência, 

nulidade, anulabilidade ou ineficácia”.57

Para o fim a que se propõe o presente estudo, é interessante, ainda, anotar a 

opinião de Agustin GORDILLO, acerca da supremacia da Constituição, quando afirma 

que sendo a lei fundamental do Estado, “é algo mais que um simples programa de 

governo ou expressão de desejos; é como seu nome indica, uma verdadeira lei: porém, 

ainda mais, é uma lei superior ao denominador comum das leis”, de modo que as leis 

não podem derrogá-la, nem tampouco violar ou alterar suas disposições, pois tudo o 

que a viole é insuscetível de aplicação, em decorrência de ser, dentro do Estado, a 

expressão máxima e última da juridicidade, o qual também está a ela sujeito. Assim, 

“tudo que a Constituição concede com sua imperatividade suprema (direitos 

individuais, poderes públicos) tem-se o direito de fazer, e tudo que a Constituição 

exige, tem-se o dever de cumprir”.58

Da supremacia constitucional, conforme Nagib SLAIBI FILHO, extraem-se 

os seguintes princípios:
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1. o princípio da unidade, em que as normas inferiores devem se adequar às normas superiores na 
constituição;

2. o princípio da constitucionalidade, isto é, de verificação da compatibilidade das normas 
infraconstitucionais com as normas superiores;

3. o princípio da razoabilidade, segundo o qual as normas infraconstitucionais devem ser 
instrumentos ou meios adequados (razoáveis), aos fins estabelecidos na constituição;

4. o princípio da rigidez para reforma da constituição, que não pode ser feita pelo mesmo 
procedimento de elaboração da norma legislativa comum;

5. a distinção entre poder constituinte e poder constituído, que é a distribuição da competência 
funcional a determinar quem pode criar os diversos níveis jurídicos;

6. a graduação do ordenamento jurídico em diversos níveis, desde a norma fundamental abstrata 
até o ato de execução pelo órgão público;

7. a garantia do Estado de Direito, pois os órgãos públicos se encontram limitados pelas 
determinações do poder constituinte.59

Isto posto, reconhece-se que a Constituição como norma fundamental, por 

sua origem, natureza, estrutura de suas normas e os fins a que se destina, é, sob um 

aspecto, instrumento de conservação, estabilização e defesa de um determinado Estado 

e, sob outro, um mecanismo de mudança, alteração desse status,60 a tal ponto que 

Clèmerson Merlin CLÈVE chega a afirmar que a Constituição, como instrumento 

normativo do Estado, “representa um momento de redefinição das relações políticas e 

sociais desenvolvidas no seio de determinada formação social. Ela não apenas regula o 

exercício do poder, transformando a potestas em auctoritas, mas também impõe 

diretrizes específicas para o Estado, apontando o vetor (sentido) de sua ação, bem 

como de sua interação com a sociedade”.61

A Constituição como norma jurídica fundamental do ordenamento jurídico 

de um Estado é fruto de um poder, e sua obediência ou cumprimento, um dever. Poder 

que, investido de soberania, retrata independência, isto é, o fato da ordenação estatal 

não depender de nenhuma outra, posto que se põe e modifica por si mesma, de tal
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modo que sua validade e eficácia não lhe são conferidas por outra, sendo, portanto, 

originária. Daí dizer-se que o ordenação jurídico estatal é originária e soberana.62

1.1.2.1 A supremacia da constituição e as entidades supranacionais

Dentro desta realidade pode-se, nos dias de hoje, questionar a supremacia da 

Constituição, considerando a formação dos megablocos econômicos dos quais 

resultam entidades supranacionais, integradas por Estados soberanos, que se unem 

para busca de objetivos comuns, com ordenamento jurídico próprio que, em muitos 

casos, pode até colidir com o ordenamento interno dos Estados parte.

Aprendemos a acreditar na força das leis para organizar e controlar o poder, 

limitando-o pela multiplicação de pólos de sua manifestação, sempre com o cuidado 

de evitar qualquer colisão entre eles. “As palavras: democracia, política, liberdade 

definem o nosso horizonte mental, mas não temos mais certeza de reconhecer seu 

verdadeiro sentido’’.63 Chegamos, verdadeiramente, a um momento em que 

vivenciamos o crepúsculo do Estado-nação. A sociedade humana tomou-se grande 

demais e nela os cidadãos passam a ser titulares de direitos e obrigações em um espaço 

abstrato, onde os limites territoriais são cada vez menos precisos, como decorrência de 

uma nova dimensão territorial. Vivemos em um mundo a um só tempo unificado e sem 

centro, em que pese o conhecimento de que um centro implica uma organização 

piramidal do poder. Ingressa-se em uma época extremamente complexa, sem a 

conscientização de que tal complexidade poderá ajudar ou atrapalhar o progresso do 

ser humano que busca sua felicidade e bem-estar.

Passa-se a conviver com um nacionalismo que já deixou longe aquele 

próprio do século XIX, em decorrência de ”um mundo que nos escapa, mas do qual
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não escapamos”, onde o território que proporciona a proximidade espacial tem cada 

vez menos importância, à medida que a moderna base política territorial vem sendo 

atacada por novas formas de modernidade econômica. No momento em que as 

questões a serem tratadas adquirem dimensões universais, quer trate-se de drogas, 

meio ambiente, desenvolvimento, quer de moedas, toma-se cada vez mais absurdo 

pretender resolvê-las dentro de um Estado. Desta forma, quando se observa a 

relativização das fronteiras que passam a não ser mais constituídas por linhas que 

separam os homens, constata-se a necessária flexibização do conceito de soberania.

Miguel EKMEKDJIAN cita Peter DRUCKER para registrar que o pós- 

modemismo e o individualismo viciaram os contornos do Estado nacional, que 

começou a desmembrar-se e foi mesmo superado em áreas cruciais, nas quais a 

palavra “soberania” perdeu seu antigo significado e que cada vez mais os governos 

não conseguem enfrentar os desafios que aparecem pela ação nacional, exigindo para 

tanto a atuação de organismos transnacionais com soberania própria.64 A globalização 

política do sistema de economia capitalista implica o encurtamento das distâncias entre 

as diversas comunidades, de tal modo que tudo o que se produz em algum lugar do 

mundo repercute imediatamente, como maior ou menos intensidade, conforme causas 

determinantes, dissolvendo as fronteiras dos países e avançando para um Estado 

mundial, ainda ideal.

Dentro desta nova realidade pode-se observar que, em virtude da 

vulgarmente decantada globalização e do desenvolvimento da ciência e tecnologia, 

surgem novos desafios, pois que permite, também, que o dano ao meio ambiente seja 

uma preocupação mundial, que a pobreza seja exportada em grandes ondas 

migratórias, sendo óbvio que esse fenômeno afeta com seus efeitos nocivos, mais 

intensamente, os interesses dos denominados países periféricos, cujo nível de 

desenvolvimento cultural e científico encontra-se em estágio atrasado perante os
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outros países que possuem maiores condições de aproveitamento de suas riquezas. Tal 

situação traz, como conseqüência, sua necessária defesa e a formação dos megablocos 

econômicos, mais ou menos estruturados juridicamente, gerando, dentro deste âmbito, 

o livre intercâmbio de bens e serviços, bem como a livre circulação de pessoas e 

capitais, o que parece representar a única via apta à competição no comércio 

internacional e à participação nas negociações em pé de igualdade. Assim, formam-se 

organizações regionais ou supranacionais, com estrutura própria.

Neste final de século a interligação jurídica entre os diversos Estados é tão 

intensa que se pode afirmar que hoje não sobreviveriam no isolamento, ocasionando a 

alteração do conceito político de Estado e o desmanche do tabu da soberania absoluta, 

visto a dificuldade de conciliá-la com a ordem internacional atual; soberania entendida 

como o poder de declarar e atualizar o Direito que deve valer em uma determinada 

comunidade estatal, isto é, o poder de decidir sobre o Direito Positivo em geral, posto que 

determinados setores da atividade da vida do Estado, bem como a proteção dos direitos 

humanos, passam a extrapolar e transcender o domínio de um Estado, com a criação de 

parâmetro globais de ação, à qual devem conformar-se, sob pena de responsabilidade 

internacional, independente da nacionalidade das vítimas de tais violações.65

Atualmente a proteção aos direitos humanos pertence à ordem pública 

internacional. O art. 56 da Carta das Nações Unidas dispõe que não é possível invocar 

o domínio dos Estados e o princípio da não-intervenção para impedir que um Estado 

possa descumprir sua obrigação de promover aos chamados direitos humanos66 e nossa 

Constituição de 1988, determina textualmente, em seu artigo 52, parágrafo 22, que: 

“Os direitos e garantias constitucionais expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios adotados ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte” e, em seu art. 60, parágrafo 42
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inciso IV, prevê que tais direitos não podem ser alterados ou abolidos, por via do 

exercício do Poder de Emenda à Constituição, elegendo-os em cláusulas pétreas 

limitadoras à atividade desse Poder.

GORDILLO, reconhecendo o grau de supranacionalidade dos direitos 

humanos, disse muito bem quando afirmou que: “a supremacia da ordem internacional 

sobre a ordem nacional preexistente não pode ser senão uma supremacia jurídica, 

normativa, detentora de força coativa e de imperatividade. Estamos, em suma, ante um 

normativismo supranacional”.67 De fato, este é o raciocínio que deve ser empregado 

para interpretar o citado art. 52, parágrafo 2e, da Constituição do Brasil de 1988; 

quando nosso legislador constituinte originário disciplinou que os direitos e garantias 

elencados no citado art. 59 “não excluem” os decorrentes de tratados internacionais, 

quis indicar que, em caso de conflito entre as normas constitucionais e o Direito 

Internacional em matéria de direito humanos, será este a prevalecer.68

Tratando da supremacia das normas constitucionais deve-se, ainda, fazer 

alguma referência ao modelo de Estados integrados em comunidades supranacionais, 

com estrutura própria, com órgãos executivos, legislativos e judiciais próprios, com 

patrimônio e padrão monetário próprios, isto em que pese, até a esta altura, ser a União 

Européia a única a possuir um perfil já definido, conforme ficou determinado no 

Tratado da União Européia, firmado em Maastricht, em 7 de fevereiro de 1992, o que 

veio diferenciá-la dos outros organismos internacionais. Nela existe a transferência, ou 

melhor dizendo, a delegação de certos atributos derivados da soberania dos Estados 

membros, para os órgãos diretores da entidade supranacional, de modo que as normas 

ou decisões deles provenientes aplicam-se não só em relação aos próprios Estados, 

mas também aos seus cidadãos, devendo ser observadas e aplicadas pelos tribunais dos 

Estados-membros, posto que existe uma verdadeira transferência de certas atribuições
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legislativas, executivas e judiciais, derivadas da soberania estatal, para a comunidade 

criada em decorrência do tratado, a tal ponto que o direito dessa entidade 

supranacional passa a ter primazia sobre o direito interno.

É uma nova forma de organização da sociedade política, embora ainda com 

objetivos limitados, sobre a qual não se exerce um poder estrangeiro, mas um direito 

que decorre do poder que os Estados-membros exercem em comum, em relação à 

certas matérias ou atribuições. Foi o que dispôs o Tribunal de Justiça da União 

Européia, afirmando-a como uma organização interestadual autônoma, “dotada de um 

ordenamento jurídico a favor do qual os Estados renunciaram, ainda que em setores 

limitados, a seus direitos soberanos”.69

Necessário registrar que, muito embora decorra a União Européia de um 

tratado, os laços que unem os seus Estados-membros são mais fortes que os derivados 

de um tratado internacional clássico,70 pois suas normas não têm como sujeito, ativo e 

passivo, apenas os Estados, mas também os seus cidadãos, embora mantenham os 

países-membros competências residuais, que devem ser exercidas de conformidade 

com a política legislativa da comunidade. Esta relação só pode ser entendida à medida 

que for abandonado o conceito tradicional de soberania indivisível exposta por Bodin e 

substituído por outro que a admite divisível, isto é, para matérias determinadas, pois a 

partir de uma integração que teve seu início dentro do campo econômico, foi havendo 

uma ampliação em seu objeto, o que tem propiciado uma verdadeira integração 

política, tal é a interdependência de interesses entre os Estados que a compõem.

Alejandro D. PEROTTI, analisando o problema da soberania estatal, afirma 

que nos dias de hoje, não pode mais ser definida como absoluta, mas ao contrário, ela 

é relativa, permeável e expansiva.
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Relativa, no sentido de que, sobre determinadas matérias, não pode ser 

exercida de forma unilateral e independente das decisões dos outros países 

intervenientes no processo de integração.

Permeável, posto que a soberania do Estado membro recebe influência da 

soberania dos demais Estados integrados, o que representa que, sobre as matérias 

integradas, existe uma influência recíproca, o que acarreta, como conseqüência, a 

possibilidade de sua expansão.

Expansiva, porque poderá haver uma ampliação do campo de ação da 

soberania, sobre o território das decisões dos governos dos outros. Frente a decisão 

que tome um Estado, indefectivelmente, deverá haver uma consideração sob o impacto 

que decorrerá sob seus sócios comunitários, isto é, “de algum modo pode-se chegar a 

dizer que a soberania de cada parte concorre para integrá-los”.71

Como conceito jurídico, a soberania, embora sujeita à reformulação para 

assegurar aos objetivos comuns que se queira alcançar pela integração, cujo conteúdo 

e exercício passam a ser determinados por normas jurídicas, conserva, ainda, sua 

necessidade e utilidade, “desde que possa ser colocado como conceito de trabalho, na 

medida em que permite delimitar distintas esferas de competências legislativas, 

jurisdicionais e administrativas, entre a ordem interna e esse novo ordenamento 

comum ou supranacional”.72

Com a criação de novos organismos estatais, os próprios Estados-membros, 

mediante sua vontade soberana, transferem, ou melhor, delegam para tais entidades, 

diferentes competências ou faculdades que antes eram exercidas de forma autônoma 

em cada um desses países em particular, e a partir desta delegação passam a ser 

desenvolvidas, algumas de forma exclusiva, pela nova instituição e outras
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concorrentemente com os Estados. Surge, assim, o que se tem denominado Direito 

Comunitário ou Supranacional, autônomo, com características diferentes, mas que 

passam a fazer parte do direito interno. “O direito Comunitário não é Direito 

Internacional, mas verdadeiro e próprio Direito interno só que comum a todos os

Estados-membros.73
/

E importante que se diga que o termo a ser utilizado com maior precisão é 

“delegação” e não “transferência”, pois

[...] enquanto na transferência de poderes há uma alienação desses poderes da parte de quem até 
então era -  e deixa de ser -  seu titular, na delegação a raiz, a titularidade nua dos poderes delegados 
conserva-se no órgão sujeito delegante. Daqui resulta, como importante conseqüência, que, 
enquanto transferir significa ceder definitivamente os respectivos poderes, para nunca mais se poder 
reavê-los, delegar tem o sentido de o delegante não poder exercer, enquanto durar a delegação, os 
poderes delegados, mas de se conservar no sujeito a que a titularidade dos poderes respectivos e, 
portanto, a faculdade de, cessada a delegação (nomeadamente pela sua revogação), recuperar 
automaticamente o pleno exercício dos poderes delegados.74

A possibilidade e viabilidade da convivência entre a soberania estatal com a 

existência de blocos regionais integrados, como mercados comuns ou uniões 

econômico monetárias instituídas a partir de tratados, são necessárias para que os 

Estados-membros não percam sua condição de Estados soberanos sujeitos de direito 

internacional, sendo que as normas decorrente de tais entidades devem ater-se à 

consecução de certos objetivos comuns, de tal modo que não traga a supressão da 

soberania, em função da convivência entre Estados.

É quase unânime a opinião da doutrina no sentido de que a convivência, 

acima relatada, não traz apenas perdas para o Estado signatário do tratado de 

integração, mas ao contrário traz também lucros, à medida que, mediante sua

73NAVARRO, Gonzales, citado por SOTELO DE ANDREAU, Mirta. El nuevo paradigma dei estado 
su impacto en el derecho interno. Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Buenos Aires, v.l, 
n.l, p.26, jan./fev./mar. 1998.

74QUADROS, Fausto de. Direito das comunidades européias e direito internacional público.
Lisboa : Almedina, 1991. p.212.



participação na organização supranacional, estende sua influência sobre os demais, por 

meio de sua inserção como interlocutor em relação aos outros países do grupo.75

Essa forma de atuação é, assim, caracterizada pela primazia das normas 

comunitárias sobre o Direito Interno, o qual deve manter em relação a elas uma 

subordinação. O art. 5- do Tratado que cria a Comunidade Européia determina que os 

Estados-membros devem adotar medidas apropriadas para assegurar o cumprimento 

das obrigações derivadas do presente Tratado ou resultante dos atos da Comunidade e, 

ainda, que os Estados-membros abster-se-ão de praticar todas as medidas que possam 

pôr em perigo a realização dos fins nele previstos.

Dentro dessa realidade, um eventual conflito entre uma norma interna e uma 

proveniente dos órgãos supranacionais, pela transferência ocorrida, resolve-se com a 

preferência desta sobre aquela, pois o interesse neste âmbito é o da comunidade e não 

do membro em particular, visto que só o respeito e a defesa dos interesses da entidade 

podem proporcionar o progresso da integração.

Esse processo afeta a estrutura hierárquica das normas jurídicas nos seus 

Estados-membros, o que têm sido previsto em algumas constituições como condição 

necessária para a existência e manutenção da própria comunidade, admitindo a 

supremacia das normas da entidade frente a seu direito interno, isto, inclusive, em 

relação até às suas próprias normas constitucionais.76

Porém, impossível deixar de registar, quando se analisa a hierarquia 

normativa, a situação do juiz nacional, quando na condição de juiz da Comunidade 

deve aplicar uma norma contrária à Constituição de seu país, o que pode ainda ser 

mais problemático nos sistemas jurídicos que adotam o controle concentrado de 

constitucionalidade, isto é, o problema decorre do fato de existir em um ordenamento 

jurídico uma norma superior subordinante e outra inferior subordinada em sua forma e
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76Como, por exemplo, o Art. 24 da Constituição da Alemanha (Lei Fundamental de Bonn de 1949) e 
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conteúdo, o que representa a questão da validade, como conseqüência da adequação 

necessária das inferiores às superiores. É importante registar que o controle da 

conformação hierárquica entre normas na Comunidade Européia cumpre-se em um 

tribunal de Justiça Comunitário, órgão encarregado da harmonização e aplicação do 

Direito Comunitário, que, como determina o art. 164, do Tratado da União Européia, 

tem como função assegurar a normatividade do ordenamento jurídico único.

CANOTILHO, tratando da superioridade das normas constitucionais, cita o 

constitucionalista italiano Gustavo ZAGREBELSKY, para repensá-la, posto que ‘“ a 

mecânica unificação de alto para baixo através da força jurídica hierarquicamente 

superior da constituição’, a partir da qual se extraem unilateral e dedutivamente todas 

as outras manifestações subordinadas do direito, colocar-nos-ia completamente ‘fora 

da estrada’”. Questionando a suficiência deste esquema, passa a perguntar:

Como é possível derivar da constituição o direito comunitário? Como é possível derivar da 
constituição o próprio direito internacional? Como é possível derivar da constituição o próprio 
direito internacional? Como é possível derivar da constituição normas de ordenamentos 
autônomos?.... O que fica da constituição como norma? E o que fica da constituição como ordem? 
Ficam as duas coisas -  norma e ordem -  mas com um sentido diverso do tradicional. A constituição 
continua a ser uma ordem-quadro moral e racional do discurso político e uma regra fundante e 
superior do ordenamento jurídico, estruturada com base em regras e princípios identificadores da 
nossa comunidade jurídica. Com esse sentido ela continua a ser uma norma superior.

Exemplifica, dentro dessa postura, que perante o ordenamento internacional 

tolera a pena de morte, ou perante as normas do ordenamento comunitário que 

desprezam a proibição do lock-out, a Constituição pode e deve erguer-se como ordem 

e norma de uma esfera de justiça dentro da comunidade do estado nacional. É ainda, 

por exemplo, a constituição que diz os limites da justiça desportiva, ou da disciplina 

das ordens profissionais.77

Embora sendo um tema apaixonante que, ainda, não está precisamente 

delineado no âmbito da União Européia, se a ele for dado maior desenvolvimento no 

curso deste estudo, seguramente viria desvirtuar seu objeto que é a análise das normas
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constitucionais programáticas. É salutar que seja salientado, neste momento, que 

visando à existência da comunidade, é a Constituição, como lei fundamental do 

Estado-membro, que o autoriza firmar o Tratado que deverá inseri-lo no contexto da 

entidade fruto da integração e que, não obstante ser a União Européia o exemplo típico 

e mais importante da nova integração entre Estados, fenômeno social dinâmico por 

natureza, não se encontra em estágio definitivo, mas sim em processo de formação e 

desenvolvimento, o que tem levado a antever aí a criação de um novo tipo de Estado, 

talvez o Estado Federal Europeu.

O fenômeno integracionista que se desenvolve na Europa não ficaria 

desconhecido nos países da América Latina, pois que nos dias de hoje a integração é 

fenômeno mundial. Nenhum país pode viver isolado, necessitando integrar-se com 

outros, tanto em nível econômico como político ou cultural-político, e, sem querer 

discorrer historicamente sobre o seu desenvolvimento, deve-se, para analisar o 

supremacia das normas constitucionais, procurar localizá-lo em nossa realidade, no 

estágio atual que é o estabelecido pelo Tratado de Assunção, firmado em 26 de março 

de 1991, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com a pretensão de iniciar um 

ciclo definitivo de relações, na tão complexa e difícil integração latinoamericana.

O Mercado Comum do Sul, Mercosul, criado pelo Tratado de Assunção, com 

sua estrutura desenhada pelo Protocolo de Ouro Preto, firmado pelos países acima 

relacionados, na cidade de Ouro Preto, em dezessete de dezembro de 1994, em que 

pese estar em estágio muito distante da União Européia, é uma pessoa jurídica na 

comunidade internacional, distinta dos Estados que a compõe (art. 34, do Protocolo de 

Ouro Preto), e pode, no uso de suas atribuições, praticar todos os atos necessários 

para a realização de seus objetivos. Isto implica a livre circulação de bens, serviços, 

pessoas e capitais entre os países-membros, com a adoção de uma política comercial 

comum, o que requer a transferência de atribuições derivadas da soberania nacional, 

aos organismos supranancionais, que passam a fixá-las mediante a criação de 

normas comunitárias.
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Em outras palavras, sendo o Mercosul uma pessoa jurídica na comunidade 

internacional, deve ter todas as atribuições necessárias para sua realização, o que 

significa, por exemplo, que os seus órgãos de governo podem negociar tratados com 

outros países, sem necessidade da intervenção dos Estados-membros. Porém, é 

importante ressaltar que a estrutura dos seus órgãos não possibilita a mesma solidez 

institucional dos da União Européia, já que, como organismo intragovemamentais, não 

pode funcionar com a independência necessária, pois que dependem das decisões dos

governos de seus membros.
✓

E oportuno o registro da opinião de Roberto DROMI quando considera que: 

“o Mercosul é uma pessoa jurídica supranacional e, conseqüentemente, sua 

organização administrativa é estruturada por órgãos de natureza supranacional”. 

Continua o citado autor ponderando que:

Embora denominem-se de Estados Parte aos países que integram o Mercosul, eles criaram uma 
pessoa jurídica nova de caráter superior. Não é possível confundir-nos e guiar-nos pelo dogmatismo 
jurídico de alguns dos Estados que o compõe e pretender que, por denominá-los nos documentos 
“Estados Parte”, não se tenha criado uma comunidade de caráter supranacional. Dizer que só se é 
parte, é análogo a dizer que se é parte de um ato jurídico bilateral, de um contrato. A natureza 
jurídica da pessoa que nasce é superior aos Estados que a criam. A denominação de parte tem valor 
formal transitório para poder compatibilizar as Constituições dos países que integram o Mercosul. 
Temos dito que o Mercosul aponta para uma integração global ampla, embora se reconheça que na 
atualidade estamos em uma etapa de união aduaneira. Esta particular diferença manifesta-se no 
“Acordo Interregional de Cooperação entre a Comunidade Européia e seus Estados Membros e o 
Mercado Comum do Sul e seus Estados Parte”. Dando a parecer que a Comunidade Européia é uma 
entidade superior, uma unidade global comum e o Mercosul uma parcialidade menor. Entretanto não 
é assim, pois foi criada uma pessoa jurídica internacional superior com normas e estruturas 
tendentes a estabelecer entre seus membros um sistema de solidariedade no desenvolvimento 
econômico, social e cultural de cada Estado que o integra.78

Para viabilizar a realização dos objetivos e fins do Mercosul, o Protocolo de 

Ouro Preto, no Capítulo IV, que trata da “Aplicação interna das normas emanadas dos 

organismos do Mercosul”, estabelece que: “Os Estados partes comprometem-se a 

adotar todas as medidas necessárias para assegurar em seus respectivos territórios, o 

cumprimento das normas emanadas dos órgãos do Mercosul, previstos no art. 2- deste 

protocolo. Parágrafo único: Os estados partes informarão à secretaria Administrativa

78DROMI, p.30 (Tradução livre).



do Mercosul as medidas adotadas para este fim”. Por sua vez, seu art. 42 estabelece 

que as normas emanadas dos órgãos do Mercosul terão caráter obrigatório e, se 

necessário, deverão ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais, mediante 

os procedimentos previstos na legislação de cada país.

Importante lembrar que no âmbito do Mercosul não existe um Tribunal de 

Justiça, mas apenas um Tribunal Arbitrai, criado e estruturado pelo Protocolo de 

Brasília, em 17 de dezembro de 1991, com dimensões muito acanhadas quando se quer 

controlar a aplicação e harmonia entre suas normas e o Direito interno da cada um de 

seus Estados-membros.

Voltando ao tema da supremacia das normas constitucionais frente às 

decorrentes dessas novas entidades de cunho supranacional e admitindo-se que decorre 

do exercício do poder soberano do Estado, a supremacia da Constituição continua 

existindo de modo necessário, posto que a integração surge de tratados firmados 

conforme a disciplina imposta por normas jurídicas internas e se estabelece entre 

Estados soberanos. Assim, a convivência normativa subordinante, tida como 

necessária para a existência e desenvolvimento das entidades supranacionais, deve ser 

encarada sob dois aspectos: primeiro, dentro da relação entre normas comunitárias e 

normas ordinárias internas; segundo, em relação entre as normas constitucionais e as 

comunitárias derivadas dos tratados de integração. Não é possível deixar de citar que 

no próprio organismo supranacional também existe hierarquia normativa, o que, 

porém, não será motivo de apreciação no curso deste nosso estudo.79

Toda a questão parte da possibilidade de certas atribuições próprias da 

soberania estatal virem a ser exercidas pelos órgão supranacionais, o que só pode ser 

admitido à medida que seja prevista pelas constituições dos Estados que participam da 

entidade supranacional como decorrência dos tratados de integração por eles firmados,
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ou seja, a integração depende da profundidade e alcance que lhes seja permitida pela 

norma fundamental dos Estados participantes.80

No caso concreto do Mercosul as constituições dos estados que o compõem 

não previram, de modo uniforme, a possibilidade de integração entre países, nem 

tampouco a prevalência do direito dela decorrente, frente às suas normas internas.

Nossa Constituição de 1988 prevê, expressamente, no parágrafo único de seu 

art. 42, como princípio programático, que deve nortear as ações políticas de governo, a 

busca da integração econômica, política, social e cultural com os povos da América 

Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. É 

importante notar que tal dispositivo não esclarece qual o modo a ser seguido nesta 

integração, isto é, se devem ser respeitados os princípios clássicos da soberania ou se a 

integração visa à criação de organismos supranacionais. Porém, considerando que não 

é novidade a participação do Brasil em organizações sem caráter supranacional, se não 

fosse essa a opção do constituinte, o dispositivo em comento seria até desnecessário. 

Mesmo porque, não tendo em seu contexto, a Constituição como Lei Fundamental de 

um Estado palavras vãs, nem meros conselhos, só uma pode ser a intenção do 

legislador constituinte, aquela que se dirige para a participação do Estado brasileiro em 

entidades supranacionais e não só nas de mero caráter associativo, o que impulsiona 

que a interpretação constitucional venha a harmonizar dispositivos que, à primeira 

vista, possam parecer impeditivos de participação nesta nova realidade.

Essa é também a opinião de Alejandro D. PEROTTI, quando afirma que a 

disciplina contida no citado art. 42, da Constituição Federal de 1988, é muito mais 

ampla em suas considerações reais do que parece depreender de suas palavras textuais, 

pois o estar colocado em uma posição estratégica no contexto de suas normas só pode 

levar ao encontro da habilitação para que o Brasil possa efetivar seu ingresso em uma 

entidade supranacional.81
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A Constituição paraguaia de 1992 dispõe, no art. 143, que no exercício das 

relações internacionais o Estado se ajustará ao princípio de cooperação, e se refere aos 

tratados de integração e à constituição de uma ordem jurídica supranacional. Seu art. 

145 determina que: “A República do Paraguai, em condições de igualdade com outros 

Estados, admite uma ordem jurídica supranacional que garanta a vigência dos direitos 

humanos, da paz, da justiça, da cooperação e do desenvolvimento político, econômico, 

social e cultural. Ditas decisões só poderão adaptar-se pela maioria absoluta de cada 

casa do Congresso”.

A Lei Fundamental uruguaia de 1966, com a reforma de 1967, incorpora a 

possibilidade de integração social e econômica com os Estados latino-americanos, em seu 

art. 6°, do qual surge, para o Estado uruguaio, a possibilidade de participação, em que pese 

a Lei Fundamental uruguaia não contar com normas específicas, que determinem, como a 

Constituição argentina e paraguaia, a integração em entidades supranacionais, que supere 

o atual estágio da etapa intergovemamental existente no Mercosul

Por sua vez, a Constituição argentina, reformada em 1994, permite

[...] o integracionismo, o comunitarismo e o regionalismo, nos art. 124, e 75, incisos 24 e 124, 
atribuindo ao Congresso a competência para “aprovar tratados de integração que deleguem 
competência e jurisdição a organizações supranacionais”, em condições de reciprocidade e 
igualdade respeitando a ordem democrática e os direitos humanos; dispondo que os tratados de 
integração têm hierarquia superior às leis; que os tratados de direitos humanos estão acima das leis e 
no mesmo nível das normas constitucionais; que o Poder Executivo não pode denunciar tais tratados 
sem a prévia aprovação do Congresso, com igual maioria da exigida para sua constitucionalização; 
que as normas ditadas por essas organizações têm hierarquia superior às leis; que a denúncia desses 
tratados de integração requer maioria especial em cada Casa do Congresso.82

Dentro dessa realidade, a integração de Estados realizada até este momento 

depende e se instrumentaliza pela assinatura de tratados internacionais que, embora 

apresentem, na sua interpretação e aplicação, especialidades em relação ao Direito 

Comum dos Tratados, continuam a pertencer ao Direito Internacional e não se 

confundem com o que chamamos de Constituição de um Estado. Assim, continuam 

subordinados à vontade comum dos Estados-membros, quer quanto à sua modificação,

82DROMI, p.25 (Tradução livre).



quer quanto à sua ab-rogação, além de estarem sujeitos ao controle da sua 

constitucionalidade, isto é, à fiscalização de sua concordância com a norma 

fundamental do ordenamento jurídico a que pertencem, que é a sua Constituição.

Entre nós, observa Oscar TENÓRIO, que o princípio da supremacia da 

Constituição cria dificuldades na ordem internacional, pois “enquanto se generaliza 

entre os intemacionalistas europeus o preceito de que as mudanças constitucionais, 

seja qual for a sua origem, não invalidam os tratados, o princípio da supremacia 

constitucional no Brasil induz à aceitação da tese diversa”.83

Francisco REZEK pondera que o primado do direito das gentes sobre o 

direito nacional do Estado soberano é, ainda, hoje, uma posição doutrinária,

[...] a Constituição Nacional, vértice do ordenamento jurídico, é a sede de determinação da estrutura 
da norma jurídica convencional. Dificilmente uma dessas leis nacionais desprezaria, neste momento 
histórico, o ideal de segurança e estabilidade da ordem jurídica a ponto de sobrepor-se, a si mesma, 
ao produto normativo de compromissos exteriores do Estado. Assim, posto o primado da 
constituição em confronto com a norma pacta sunt servanda, é corrente que se preserve a autoridade 
da lei fundamental do Estado, ainda que isto signifique a prática de um ilícito, pelo qual, no plano 
externo, deve ele responder.84

Outra consideração deve ser feita em relação à norma infraconstitucional, a 

qual, em nossa realidade jurídica, sujeita-se à prevalência dos tratados sobre leis internas 

anteriores à sua promulgação, porém divide-se a doutrina e oscila a jurisprudência quanto 

à norma interna superveniente. Nossa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 80.004, teve formulação embasada em posicionamento do Ministro 

Francisco REZEK e disciplinou que: “assentada, por maioria, a tese de que, ante a 

realidade do conflito entre tratado e lei posterior, esta porque expressão última da vontade 

do legislador republicano deve ter sua prevalência garantida pela Justiça -  sem embargo 

das conseqüências do descumprimento do tratado no plano internacional”, concluindo 

que: “admitindo as vozes majoritárias que, faltante na Constituição do Brasil garantia de 

privilégio hierárquico do tratado internacional sobre as leis do Congresso, era inevitável
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que a Justiça devesse garantir a autoridade da mais recente das normas, porque paritária 

sua estatura no ordenamento jurídico”.85

Não obstante os Estados-membros de tais entidades estarem sujeitos a ser 

responsabilizados pela não observância das normas supranacionais comunitárias, os 

tratados que lhes dão suporte podem vir a ser denunciados pela mesma autoridade 

dotada de competência para firmá-los, o que dependerá do modo disciplinado na Lei 

Magna de cada país, o que evidencia a superioridade das suas Constituições frente às 

normas comunitárias, posto que as normas constitucionais decorrem do exercício de 

um poder soberano, que se resume na independência e supremacia de declarar, 

atualizar e modificar o Direito que deve valer, isto é, o seu Direito Positivo, o Direito 

posto pelo Estado e, assim, o respeito entre Estados soberanos acontece ao mesmo 

tempo em que surge o respeito ao pluralismo dos ordenamentos jurídicos estatais.

Tais integrações comunitárias, no dizer de Roberto DROMI, “executadas e 

em curso de execução são programáticas e também pragmáticas”. Programáticas 

porque o enfoque filosófico-político dos fins do Estado é distinto, pois o que se busca 

é uma maior liberdade e um modelo diferente do clássico Estado nacional; e 

pragmáticas, porque se implementam como mecanismos técnicos para alcançar maior 

eficiência tanto na produção como na prestação de bens e serviços. “A integração é um 

modo de compartilhar esforços e frutos, para a prosperidade com o desenvolvimento 

sustentado e com o bem-estar de todos, globalizando e integrando regiões econômicas 

supra-estatais”, como em uma luta comum, renovando o modelo de cooperação 

entre Estados.86

Portanto, nos dias atuais, é, ainda, possível reconhecer a supremacia da 

Constituição, que, como expressão da vontade soberana de um povo, exercitado por 

meio do Poder Constituinte Originário, serve de fundamento ao Estado e embasa todas 

as manifestações do Poder estatal e as demais normas do ordenamento jurídico.
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Muito embora não seja este o núcleo de interesse de nosso presente estudo, é 

importante registar que a Constituição como Lei Fundamental, suprema de uma 

determinada ordem jurídica, implica a existência de mecanismos para garantir 

juridicamente essa superioridade.

1.2 CONSTITUÇÃO EM SENTIDO MATERIAL E EM SENTIDO FORMAL

Após concluir que a Constituição, obra do Poder soberano do Constituinte 

Originário, serve de fundamento à existência do Estado, embasando, como fonte de 

validade, todas as demais normas do ordenamento jurídico estatal, é preciso 

reconhecer que pode ser entendida em dois sentidos: um material e outro formal, e que 

tais considerações servem de referencial para o desenvolvimento do tema a que se 

propõe o presente estudo sobre as normas programáticas.

1.2.1 Constituição em Sentido Material

Para falar em Constituição em sentido material, deve-se buscar o conteúdo 

de suas normas que expressam os valores reconhecidos no meio social, os quais, como 

bem salienta Ingo Wolfgang SARLET, podem corresponder “apenas a uma solução de 

cunho compromissório e contingencial, fruto do embate das forças políticas partícipes 

do processo constituinte, sem que, de fato radique na vontade autêntica e dominante do 

povo, titular por excelência do Poder Constituinte”.87

CANOTILHO, ao analisar a Constituição em sentido material, pondera que a 

busca para delinear a tal dimensão, coloca-nos perante um dos temas mas polêmicos 

do direito constitucional, isto é: qual é o conteúdo material da constituição?88
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Dissemos, em outra oportunidade,89 que levando em conta o conteúdo ou 

objeto da norma jurídica, identifica-se como norma constitucional aquela que estrutura 

o Estado, criando órgãos e conferindo competências e enumerando os direitos 

fundamentais do cidadão. Portanto, segundo este prima de análise, são normas 

constitucionais as normas estruturais de uma sociedade.90

Assim, para identificar uma norma como constitucional, leva-se em conta o 

seu conteúdo. Se tratar da organização do Estado, de seus órgãos, de suas 

competências, dos direitos individuais e sociais do cidadão, da composição e do 

“funcionamento da ordem política”91 se está frente a uma norma materialmente 

constitucional. Porém, é importante registrar que o conteúdo da Constituição varia de 

época para época, de país para país, não havendo matérias que devam ser 

necessariamente constitucionais.

Segundo o pensamento kelseniano, falar em Constituição em sentido 

material significa que a norma regula a produção de outras normas, representando o 

mais alto nível do Direito positivo.92

Jorge MIRANDA, por sua vez, ressalta que o sentido material de Constituição 

“vai acusar no século XX as repercussões dos acontecimentos que o balizam, vai ser 

assumido ou utilizado por diferentes regimes e sistemas políticos e abrir-se, portanto, a 

uma pluralidade de conteúdos”, sendo, portanto, “o estatuto do Estado seja este qual 

for, seja qual for o tipo constitucional de Estado”, abarcando, necessariamente, tanto o 

poder quanto a sociedade a esse sujeita.93
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É importante registrar que a idéia de Constituição que agora se analisa não 

deve ser confundida com o “conjunto de forças políticas, ideológicas e econômicas 

operantes na comunidade e decisivamente condicionadoras de todo o ordenamento”, o 

que é denominado por CANOTILHO como “Constituição real”,94 mas pode ser 

entendida como as normas que regulam, que estruturam o Estado e a sociedade, 

independente das fontes formais que lhes dão origem, sendo a constituição real um 

conceito tendencialmente sociológico, essencialmente interessado na determinação ou 

fenomenologia dos ‘factos normativos’ ou ‘dados institucionais’, visto que “a 

constituição material é um conceito normativo que, de forma tendencial, equivale a 

ordenamento constitucional, pois abrange todas as normas constitutivas e reguladoras 

das estruturas fundamentais do Estado e da sociedade, quer sejam estas normas 

consuetudinárias, quer estejam contidas em leis ordinárias distintas da constituição 

formal, além, evidentemente, das normas contidas na constituição formal”.95

É cediço que o critério material para identificação normativa parte do 

conteúdo da norma, independentemente de ser ou não produzida por uma fonte 

constitucional, e é dentro deste prisma que se pode perguntar qual a matéria ou 

conteúdo da Constituição, certo é que varia de época para época, de país para país? O 

que se vê nos sistemas constitucionais modernos é uma inclinação para o alargamento 

do rol de matérias incorporadas na Constituição.

Porém, considerando a matéria constitucional por excelência, surge a 

necessidade de perquirir se existe direito constitucional material fora da Constituição, 

se existe direito materialmente constitucional decorrente do costume, ou se todas as 

normas contidas na Constituição são normas materialmente constitucional. Tal 

colocação adquire importância para a análise das normas constitucionais 

programáticas, na medida em que é levantada a hipótese da existência de um direito
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constitucional material fora da Constituição, pois pode-se supor que estas, também, em 

virtude da matéria tratada, possam ser encontradas fora da Constituição.

A doutrina tem reconhecido que determinadas matérias constitucionais 

podem não ser disciplinadas por normas incorporadas à Constituição, isto é, normas 

não formalmente constitucionais, como, por exemplo, as leis eleitorais e sobre partidos 

políticos, que, embora tratando de matéria constitucional, não se encontram inseridas 

no corpo da Constituição, por não terem sido elaboradas pelo processo determinado 

para a criação das normas constitucionais. Além disso, tem questionado se pode ser 

considerado como materialmente constitucional tudo o que estiver formalmente posto 

em uma Constituição.96

Celso Ribeiro BASTOS, ressaltando que é ingrata a tarefa de encontrar o que 

seria uma norma substancialmente constitucional, posto que as divergências sempre 

aparecem por interferência subjetiva de quem identifica, afirma que o conceito 

material de Constituição é muito importante em países como a Inglaterra, que não tem 

uma Constituição formal, havendo, em tais sistemas, a necessidade da busca da 

essência constitucional, para que se permita identificar com clareza quais as normas 

que por sua natureza integram a Constituição do país,97 porém, isto não se aplica a 

sistemas como o brasileiro, onde existe uma Constituição formal, sendo constitucional 

tudo o que dela consta.

Para o fim a que se propõe o presente estudo, é necessário levar em conta as 

ponderações de Biscaretti Dl RUFFIA quando, partindo da concepção de Mortati, 

observa que a concepção em sentido material serve para indicar o conjunto de 

elementos organizacionais necessários para a subsistência do Estado, e cita Barile 

quando define a Constituição em sentido material como, “aquele complexo de 

instituições jurídicas, positivamente válidas e operantes, que realizam um fim político
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como resultado dos diversos fins buscados pelas diferentes forças políticas ativas em 

luta entre si, em um país determinado e em um dado momento histórico”. Tal 

colocação possibilita identificar a Constituição em sentido material, com a expressão 

“regime”, usada para definir “o complexo de instituições jurídicas coordenadas para o 

fim de atuar uma determinada concepção política do estado e da sociedade”, ou seja, 

um programa de atuação para o próprio Estado. O regime assim entendido pode 

significar “o conjunto de forças políticas” e fins que inspiram o complexo normativo, 

bem como o “princípio e orientação política fundamental que informa todas as 

instituições do Estado, constituindo uma diretriz para sua atividade”, estribada em um 

conjunto de princípios pertencentes a uma certa ideologia política, o que, se em um 

primeiro momento tem uma conotação puramente política, logo assume relevância 

jurídica, quando sua orientação programática (democrática, autoritária etc.) identifica- 

se com a estrutura das instituições estatais, traduzindo-se em claras instruções para a 

atividade de todos os órgãos do Estado, o que se depreende, por exemplo, do 

preâmbulo da Constituição e dos costumes.98

Assim, as norma constitucionais em sentido material, isto é, levando-se em 

conta o seu conteúdo, o seu objeto, encerram sempre, conforme este particular modo 

de entendê-las, um certo programa de agir, o que leva a identificá-las, antes de mais 

nada, por seu aspecto programático, visto que visam à realização de projetos próprios 

de regimes políticos, o que tem propiciado opiniões como a de Jorge MIRANDA, 

quando afirma que onde está o fenômeno político, aí esta o fenômeno jurídico. “Logo 

se o político se alarga, o fenômeno constitucional alarga-se forçosamente”.99

Dentro dessa realidade pode-se afirmar que toda a Constituição encerra 

elementos orgânicos, quando se ocupam do estatuto do poder, dos órgãos que exercem 

o poder no Estado, da forma e sistema de governo, dos direitos fundamentais do 

cidadão e elementos programáticos, na medida em que, além da organização política e

98DIRUFFIA, p.152-153.

"MIRANDA, J., 3.ed., p.22.



da sociedade, estabelecem programas, diretrizes e metas para a atividade do Estado. 

Por isso, não é estranho que temas relativos aos acima referidos tenham sido 

considerados a essência da Constituição. Mas, neste momento, deve-se esclarecer que 

tal enfoque não se preocupa com a análise estrutural das normas constitucionais com 

vistas à sua capacidade de aplicação, isto é, sua eficácia, não obstante impliquem a 

existência de uma essência constitucional.100

1.2.2 Constituição em Sentido Formal

Vê-se, no entanto, que o legislador constitucional nem sempre limita sua 

atuação dentro do universo acima registrado e tem erigido à categoria de normas 

constitucionais aquelas que, mesmo não tratando de matérias estruturais, são 

consideradas fundamentais para a ordem jurídica estatal, o que leva, porém, a um 

impasse, pois o critério material já apresentado não é suficiente para a identificação 

das normas constitucionais.

Jorge MIRANDA afirma que uma Constituição apenas institucionalizadora 

do Estado careceria de força jurídica irredutível. Portanto, para reconhecer a 

supremacia da Constituição, faz-se necessário distinguir suas normas das demais do 

ordenamento jurídico, e isto, mediante uma forma adequada, pois a Constituição em 

sentido material não poderia desempenhar, desde logo, a sua função organizatória da 

comunidade política.101

Ao lado do conceito de Constituição em sentido material encontra-se o 

conceito de Constituição em sentido formal, o qual, levando em conta o processo de 

elaboração ou modificação das normas constitucionais, diferencia-as da categoria das 

norma ordinárias. Assim, seriam constitucionais as produzidas por um processo 

especial, mais solene e dificultoso do que o exigido para a criação legislativa comum.
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Esta especificidade traduz-se em diversas formas ou requisitos, ou seja, no quorum 

exigido para a provação, na existência de um órgão especial para a elaboração ou, 

ainda, na sujeição do projeto à aprovação popular o referendum.102

Em decorrência da forma ou processo utilizado para a formação legislativa 

constitucional, tudo o que consta da Constituição em sentido formal, isto é, todas as 

normas que recebem o tratamento jurídico constitucional, têm hierarquia fundante 

sobre toda a ordem jurídica. Isto é, são normas hierarquicamente superiores que dão 

validade a todo ordenamento jurídico, o que consiste em sua supremacia.

Hans KELSEN já apontou que:

Da Constituição em sentido material deve distinguir-se a Constituição em sentido formal, isto é, um 
documento designado como ‘Constituição’ que -  como Constituição escrita -  não só contém normas 
que regulam a produção de normas gerais, isto é, a legislação, mas também normas que se referem a 
outros assuntos politicamente importantes e, além disso, a preceitos por força dos quais norma 
contidas neste documento, a lei constitucional, não podem ser revogadas ou alteradas pela mesma 
forma que as leis simples, mas somente através de processo especial submetido a requisitos mais 
severos. Estas determinações representam a forma da Constituição, que, como forma, pode assumir 
qualquer conteúdo e que, em primeira linha, serve para a estabilização das normas que aqui são 
designadas como Constituição material e que são o fundamento de direito positivo de qualquer 
ordem jurídica estadual.103

Deste modo, pode-se dizer que a norma é constitucional, não por ser sua 

matéria constitucional, mas porque está submetida a um processo específico de criação 

ou alteração, isto é, para que existam, devem cumprir certas formalidades. Portanto, 

toda e qualquer norma que decorra de um processo específico de produção ou 

alteração é constitucional pela forma.104

Cite-se Jorge MIRANDA, pela oportunidade de demostrar que “três notas 

assinalam a Constituição em sentido formal: a) Intencionalidade na formação; b) 

Consideração sistemática a se; c) Força jurídica própria”.105

102FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 4.ed. 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 1999. p.45.

103KELSEN, Teoria pura..., p.310- 311.
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A criação legislativa constitucional provém de um órgão com a função 

especial de criar ou alterar a Constituição, isto é, de um órgão estabelecido para essa 

missão, ou, ainda, por um órgão legislativo normal, atuando segundo procedimento 

distinto do costumeiramente utilizado, o que vem diferenciar o Poder Legislativo 

ordinário do Poder Constituinte Originário e do Poder Reformador ou de Revisão.

Essas questões levam à noção de poder constituinte originário e poder 

constituinte derivado, de reforma ou revisão. Originário seria o que, a partir do zero, 

“sem nenhum pressuposto que o limite (salvo os limites do Direito Natural, para os 

que o aceitam), elabora a lei fundamental. Já o derivado retira sua competência das 

normas estabelecidas pelo poder originário”. Assim, quando da criação de uma 

Constituição, manifesta-se o poder originário, já por ocasião de sua alteração, o poder 

derivado é quem atua, retirando todo o universo de sua competência do que foi 

estabelecido pelo poder originário.106

Assim, as normas constitucionais, “inserem-se num conjunto sistemático com 

uma unidade e uma coerência próprias, dentro da unidade e da coerência gerais do 

ordenamento jurídico positivo do Estado”.107 Portanto, a ordem jurídica nada mais é do 

que um sistema de normas, que se relacionam por derivação ou fundamentação, no qual 

as “normas vinculam-se entre si por uma fundamentação unitária”, isto é, nesse conjunto 

as normas para serem válidas precisam ser produzidas em concordância com os ditames 

da norma que lhe é superior, e mais, criadas de acordo com a norma superior do sistema 

que é a sua Constituição. Assim, pode-se verificar que dessa compatibilidade resulta a 

unidade das normas pertencentes à mesma ordem jurídica, decorrente da supremacia da 

normas constitucionais, posto que pertencentes a esse mesmo sistema normativo,
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situam-se no ápice da ordem normativa e conferem a sua validade. É dentro dessa 

realidade que se manifesta a eficácia das normas constitucionais, uma vez que informam 

a totatilidade da estrutura de uma ordem normativa.

Dentro desse raciocínio, “a ordem jurídica constitui uma unidade na 

pluralidade, unidade que se exprime na circunstância de poder ser descrita em 

proposição jurídicas que não se contradizem”.108

Ao considerar as normas constitucionais sob o seu aspecto formal, escrito, 

positivo, como normas supremas que integram e informam a atual ordem jurídica, 

chega-se à denominada Constituição rígida, isto é, aquela cujo supremacia decorre da 

forma ou modo de elaboração de sua normas, quando a sua criação ou alteração segue 

um processo mais difícil e complexo do que o previsto para as normas de nível 

inferior, o que acarreta a sua maior estabilidade, já que é mais fácil mudar a legislação 

que lhe é subordinada do que alterar qualquer de suas normas.

Nesse sentido, o que se leva em conta é o processo de criação ou alteração das 

normas constitucionais e não importa a matéria por ela tratada. Constitucional é a norma 

produzida conforme um determinado processo, independentemente da matéria, do 

conteúdo disciplinado. No sistema de Constituição rígida, a distinção entre norma 

materialmente constitucional ou formalmente constitucional tem significado irrelevante. 

Porém, para um estudo sobre o universo das normas programáticas e, principalmente, 

sua eficácia, tanto o sentido material como o formal das normas constitucionais são 

recheados de interesse, e esse é o motivo de sua análise neste momento.

1.3 FUNÇÃO DA CONSTITUIÇÃO

Antes de mais nada é preciso esclarecer que, aqui, quando se faz referência à 

função da Constituição, alude-se àquilo que ela faz ou pretende fazer. Como um 

sistema de normas, emanado do povo, na condição de titular da soberania estatal,
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estrutura o exercício do poder no Estado, estabelece os limites de seu exercício, 

determina o âmbito das liberdades e direitos fundamentais, configurando as prestações 

que devem ser cumpridas em benefício da comunidade, vinculando às autoridades 

públicas e aos cidadãos.109

É particularmente importante analisar a função da Constituição e em que 

sentido esta se realiza, quando a proposta é estudar as normas constitucionais 

programáticas, e isto em virtude de sua especialidade no contexto normativo 

constitucional, principalmente quando o que entra em pauta é o problema de como 

captar o sentido das constituições, concebidas como sistema de valores, e sua 

hermenêutica transforma-se em instrumento de realização política, “com base na qual 

a legislação procurará concretizar princípios e programas implicitamente agasalhados 

pelo texto constitucional”.110

No Estado contemporâneo, as constituições deixam de prever apenas regras 

limitativas da atividade do Estado, que integram os tradicionais limites do Estado de 

Direto. Suas tarefas modificam-se e multiplicam-se e por meio delas passa-se a exigir 

do Estado a responsabilidade pela conformação adequada da sociedade, de acordo com 

as exigências por ela apresentada.111

Já foi motivo de análise o fato de a Constituição como norma fundamental de 

um ordenamento jurídico poder ser considerada sob uma perspectiva material, isto é, 

quando se leva em conta o objeto de suas normas, o seu conteúdo, a sua função, e, 

ainda, mediante uma visão formal, preocupada com a posição de suas normas em face 

das demais que compõem o ordenamento jurídico, enfoca-se a perspectiva material 

embasada em uma realidade formal que capacita suas normas com uma superioridade, 

em um plano sistemático-normativo da ordem jurídica.
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Dentro desse contexto, a Constituição “é o estatuto jurídico do Estado, ou, 

doutro prisma, o estatuto jurídico do político, estrutura o Estado e o Direito do 

Estado”, 1,2 determina os princípios materiais adotados em cada época de sua história 

consubstanciados em valores e opções políticas.

É, no dizer de CANOTILHO, “a ordenação sistemática e racional da 

comunidade política através de um documento escrito no qual se declaram as 

liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político”.113

Tal ordenação decorre do exercício de um poder originário, que é a 

expressão da soberania do Estado, na ordem interna. A Constituição, portanto, nada 

mais é do que o instrumento de auto-organização de um povo, pela qual se obriga e 

obriga a seus representantes, que cingindo o poder político a normas tão precisas e 

minuciosas, consistem não apenas em uma garantia, mas além disso, em uma direção 

da garantia, em favor dos indivíduos, no sentido de que seus direitos, nela previstos, 

estão salvaguardados. Assim, a Constituição limita e fundamenta o Poder Público, ao 

mesmo tempo em que fundamenta e limita a ordem jurídica, pois que as demais 

normas que a compõem, para serem válidas, devem estar em relação de harmonia e 

conformidade com as normas constitucionais.114

Para CANOTILHO, uma importante tarefa da Constituição é “a do constituir 

normativo da organização estadual”, a determinação vinculativa de competências, formas 

e processos do exercício do poder, consistindo na racionalização e limitação dos poderes 

públicos. Mas uma Constituição não é só isso, é, também, a fundamentação jurídica da 

sociedade, que fornece a medida, a direção e os processos da organização jurídica 

comunitária e, desta forma, independentemente de dar forma ao atuar estadual, a 

“constituição jurídica” é uma constituição política, isto é, a fixação de formas ou
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processos passa a ter sentido material quando relacionada com determinados fins e só terá 

dignidade quando consegue superar as seqüelas do Estado de Direito Formal.

CANOTILHO, ao analisar a função da Lei Magna de uma ordem jurídica, 

dentro do contexto de uma constituição dirigente, isto é, daquela que, além de seu 

caráter organizatório, de instrumento de governo, determina tarefas, programas e 

define fins, indica quais os pontos fundamentais que devem orientar o raciocínio e 

afirma que deve-se levar em conta que:

a) a Constituição é garantia do existente;

b) a Constituição é um programa ou linha de direção para o futuro.

Assim, uma constituição deve conter as estruturas básicas do Estado e da

sociedade, o que depende da compreensão constitucional e da lógica da situação, e 

argumenta que, se, por um lado, a Constituição deve ter a função “imediatamente 

fundamentante”, de outro, deve traçar linhas de direção à política, ainda que falte 

garantia de sua execução.115

Considerando a Constituição, dentro de uma posição exclusivamente jurídico- 

normativo, aquele conjunto normativo que ocupa o mais elevado escalão do Direito 

positivo, deve-se ponderar que, dentro desse enfoque, a Constituição como norma é 

concebida como um ideal, fruto de um ato de vontade manifestado no momento de 

realização do trabalho constituinte. Não obstante, é preciso ponderar que isto não quer 

dizer que neste caso encontre-se total identidade entre a norma constitucional e a realidade 

social sobre a qual incide. É como afirma SMEND: “Como Direito Positivo a Constituição 

não é somente norma, mas também realidade”. Isto é, embora a Constituição possa ter 

como função a limitação jurídica do govemo, disso não decorre que seja uma declaração 

de valores políticos jurídicos preexistentes, podendo representar, ainda, um tipo de 

expectativa de comportamento, que nem sempre é realizável.116
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Não obstante a Lei Fundamental deva refletir a interdependência do Estado e 

da sociedade, sendo então, simultaneamente, uma Constituição estadual e social, 

esboça algo desejado e não só um “estatuto confirmante ou garantidor do existente”.117

A Constituição, como norma que habita a escala hierárquica máxima do 

ordenamento jurídico estatal, funciona como “normatização de processos de produção 

normativa” sendo, portanto, imprescindível à “positividade como autodeterminação 

operativa do Direito”.118 Gera-se no meio social, sendo ao mesmo tempo dependente e 

autônoma de constrangimentos externos.119 Porém, a Constituição a partir de uma 

concepção instrumental, isto é, vista como meio para atingir determinados fins e, 

também, a mudança social, tem-se mostrado como um modelo até certo ponto ilusório, 

na medida em que parte de suas normas servem apenas para o fim de codificar normas 

sociais, posto que a complexidade da realidade em que se inserem, faz com que se 

minimize a segurança do controle social pela atuação do Estado.

Seria traumático pensar no fracasso da função da Constituição como 

instrumento de organização e segurança da sociedade, já que, em muitos casos, “existe 

uma clara dissociação entre a prática de dizer e a prática de fazer o direito” o que viria 

propiciar a sua consideração simbólica, que não pode ser vista como mero contraponto 

“para a legislação instrumental de proveniência contemporânea”, mas como alternativa 

para a direção normativo geral, fato bem observado por Kindermann.120

Examinando o aspecto normativo-jurídico e admitindo que a manifestação da 

realidade social na Constituição decorre da confluência entre o político e o jurídico, 

reconhece-se que é daí que se origina a sua função simbólica, ou intencionalmente 

simbólica, em decorrência de interesses sociais que a possibilitam. É verdade, existem
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dentro daquelas normas constitucionais, cuja inserção no contexto da Constituição 

visou a sua função simbólica, algumas com enérgica força normativa, ao lado de 

outras que, com características puramente instrumentais, podem passar, com o 

decorrer do tempo, a adquirir caráter predominantemente simbólico.

Quando se fala em função ou constitucionalização simbólica, deve-se admitir 

que o símbolo é, por sua vez, um representação complexa de “significado afetivo ou 

intelectual, produto de processos culturais”.121 Conforme afirma ARNOLD, que pode 

ser considerado como o pioneiro no reconhecimento da função simbólica do direito, 

essa é tida como uma forma de referir-se às instituições governamentais em “termos 

ideais”, em vez de considerá-las realisticamente, o que evidenciaria o direito como 

símbolo para confortar a sociedade e não só como instrumento para guiá-la.122

Dentro de uma perspectiva instrumental, no sentido de institucionalização 

dos direitos fundamentais, a Constituição pode criar terreno para o desenvolvimento 

tanto do Estado liberal como do chamado Estado de Bem-Estar, isto é, quando sua 

realização depende da institucionalização dos “direitos fundamentais sociais”. É 

interessante registar que Luhmann conceitua o Estado de Bem-Estar com base no 

princípio sociológico da inclusão.

O conceito de inclusão refere-se à integração de toda a população nas prestações de cada um dos 
sistemas funcionais da sociedade. Ele diz respeito, de um lado, ao acesso, de outro lado à 
dependência da conduta individual a tais prestações. Na medida em que a inclusão é realizada, 
desaparecem os grupos que não, ou apenas marginalmente, participam da vida social. [...] Nem 
todos podem tomar-se médico, mas qualquer um, paciente; nem todos podem tornar-se professor, 
mas qualquer um, aluno.123

Porém, para desenvolver ponderações acerca da função simbólica da 

Constituição, é importante, neste momento, considerar o problema da concretização 

das normas constitucionais, isto sem nenhum aprofundamento sobre a sua eficácia ou
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efetividade, mas no sentido do relacionamento entre o texto e a realidade 

constitucional, socialmente enfocada.

Para MÜLLER, a norma jurídica compõe-se não só de um programa mas 

também do âmbito normativo; portanto, a concretização da norma constitucional não 

pode resultar simplesmente de sua interpretação aplicadora, o que constitui apenas um 

aspecto parcial de realização do programa normativo, decorrente da ambigüidade e 

vagueza da linguagem utilizada no texto constitucional. Mas, sob um outro ângulo 

pode-se constatar a desconexão entre o texto e a realidade constitucional, isto é, 

quando o texto constitucional não é concretizado normativo-juridicamente, não 

havendo correlação entre os dispositivos constitucionais e o comportamento dos 

agentes públicos e privados, proporcionando a ausência de orientação normativa 

conforme determinações previstas nos dispositivos constitucionais, o que lava ao 

desvirtuamento do programa ou conteúdo contido na norma constitucional.124

Tal raciocínio não leva em consideração a função imperativa da Constituição, 

atendo-se apenas à sua função como símbolo, sendo oportuno ressaltar o pensamento de 

Marcelo NEVES, quando, analisando a constitucionalização simbólica, alerta para o fato 

de que tal situação tem sido freqüentemente encoberta pela deformação do conceito 

jurídico dogmático de normas constitucionais programáticas, confusão que prejudica, 

sobremaneira, a abordagem sobre tal espécie de normas constitucionais.

É interessante anotar que é ao analisar a ausência de concretização normativa 

que identifica a função simbólica da Constituição e afirma que esta encontra-se 

vinculada à sua relevância jurídico-instrumental, isto é, “a um amplo grau de 

concretização normativa generalizada das disposições constitucionais, que além de 

servir de expressão simbólica da ‘consistência’, ‘liberdade’, ‘igualdade’, ‘participação” 

etc. como elementos caracterizadores da ordem política fundada na Constituição, sendo 

inegável que as ‘constituições normativas’ implicam juridicamente um grau elevado
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de direção de conduta em interferência intersubjetiva e de orientação de expectativas 

de comportamento”.

Assim, seu conceito de constitucionalização simbólica, embora assentado na 

falta de uma abrangente concretização normativa do texto constitucional, engloba dois 

momentos, porque “de um lado, sua função não é direcionar as condutas e orientar 

expectativas conforme as determinações jurídicas das respectivas disposições 

constitucionais; mas, por outro lado, ela responde a exigências e objetivos políticos 

concretos “o que reconhece que podem consistir em reverência retórica diante de 

determinados valores (democracia, paz), o que leva a esfera do ideológico, ao aspecto 

simbólico da ideologia, no sentido de que se transmite um modelo cuja realização só 

seria possível sob condições sociais totalmente diversas. “Ao discurso do poder 

pertence, então, a invocação permanente do documento constitucional como estrutura 

normativa garantidora dos direitos fundamentais (civis, políticos e sociais), da divisão 

de poderes e da eleição democrática, e o recurso retórico a essas instituições como 

conquistas do Estado-Govemo e provas da existência da democracia no país”.

Ressalta, ainda, Marcelo NEVES que não se pode confundir o problema da 

constitucionalização simbólica com a ineficácia de alguns dispositivos constitucionais, 

mesmo que a falta de concretização normativa esteja relacionada com a função 

simbólica da Constituição, posto que é sempre possível existirem disposições 

constitucionais com efeito simplesmente simbólico. Porém, neste caso não se acham 

comprometidas as vigas mestras do sistema jurídico constitucional, o que ocorrerá 

quando as instituições constitucionais básicas, como os direitos fundamentais, a 

separação dos poderes a eleição democrática, não encontrarem ressonância na práxis 

dos órgãos estatais, na conduta e expectativa da população, mas tais instituições 

jurídicas consagradas no texto constitucional, mesmo assim, permanecem relevantes 

como referências simbólicas do discurso do poder. Desta forma, importando no meio 

político função primariamente instrumental, a compreensão da constituição simbólica 

como álibi em favor dos agentes políticos dominantes funciona, no mínimo, como um 

adiamento retórico da realização do modelo constitucional para um futuro remoto,
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como se isso fosse possível sem uma transformação radical nas relações de poder e na 

estrutura social.” É natural que o desgaste da constitucionalização simbólica conduza a 

movimentos sociais e políticos orientados por transformações em direção a um sistema 

constitucional efetivo, o que não descarta a apatia das massas e o cinismo das elites, 

podendo levar, também, à imposição do padrão autoritário, com limitação e até 

exclusão de espaço para crítica da realidade do poder.125

As Constituições brasileiras têm propiciado exemplos típicos de 

constitucionalização simbólica, e nossa atual Lei Fundamental no momento de sua 

promulgação já deixava antever limites intransponíveis à sua concretização, como, por 

exemplo, a esperança de realização de uma sociedade socialmente justa, ligados à 

justiça social, à erradicação da pobreza (art. 39, 170 e 193, da CF.). Desta forma, aqui 

também transfere-se a culpa para sociedade desorganizada, desonerando a 

responsabilidade do Estado e do Governo, criando-se a expectativa de sua realização 

para um futuro remoto e incerto.

LOEWENSTEIN, sem acentuar a função simbólica da constituição, ressalta a 

discordância das normas constitucionais com a realidade do processo do poder e anota 

o fato de que uma Constituição é o que os detentores do poder dela fazem na prática, 

o que, por seu turno, depende do meio social e político em que a Constituição deve 

ser aplicada.126

Nesse sentido é interessante a postura de Agustin GORDILLO, quando, 

ressaltando a supremacia constitucional e a conseqüente suprema imperatividade ou 

força coativa de suas normas, afirma: “que a Constituição é suprema, ninguém discute, 

porém, que seja imperativa, vale dizer, uma norma vigente obrigatoriamente aplicável 

a todo momento, a toda circunstância e por todo tribunal do país, é objeto de 

freqüentes dúvidas expressas e implícitas”.127
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É facilmente aceito que uma das funções da Lei Fundamental é o constituir 

normativo da organização estadual”, e isto no sentido da determinação vinculativa do 

exercício do poder, da racionalização e limitação dos poderes públicos. Porém, não só 

nisto reside a função de uma Constituição, isto é, além de determinar limites e 

competências, também constitui a fundamentação da ordem jurídica da sociedade, à 

medida que fornece a direção, a medida, o processo da “organização jurídica 

comunitária”. É nesse sentido que CANOTILHO afirma que a Constituição jurídica é 

também uma “constituição política”, por fixar formas ou processos relacionados a 

determinados fins e que não obstante falte aqui a garantia de execução, é certo que a 

“lei fundamental fornece linhas de direção à política embora não possa nem deva 

impedir ou substituir”, o que integra a sua função conformadora -  norma e tarefa -, da 

sociedade, com suas normas orientando para o futuro, representa algo desejado e não 

apenas um estatuto garantidor do existente. A inserção de programas a serem seguidos 

na lei fundamental, com os desafios propiciados pela dinâmica social e política, 

coloca-a perante seus próprios limites funcionais, porém, a necessária referência à 

realidade e a mediação concretizadora fazem com que a vontade de constituição dos 

órgãos encarregados da execução do programa constitucional tome-se, ao lado da 

realidade, um elemento decisivamente condicionante da “motorização programático- 

constitucional” e da própria “força normativa da constituição”.128

É importante registrar que a Constituição teve seu prestígio teórico 

consolidado já no século dezenove, e este nunca diminuiu, porém, atualmente, já não 

se considera como outrora que ela possa resolver todos os problemas relativos aos 

direitos fundamentais e à justiça social, posto que a sua simples existência não nos dá 

qualquer garantia de que ela será posta em prática. Porém, do ponto de vista jurídico, 

seria absurdo afirmar que nem as autoridades governamentais e nem os tribunais 

garantem a supremacia constitucional, pois seria o mesmo que reconhecer que não
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adianta existir uma Constituição, se o desrespeito por suas normas a reduzem a simples 

fachada teórica, sem efetividade prática.129

Nesse sentido, também, se pronunciou Luís Roberto BARROSO, quando 

reconhecendo que a “Constituição organiza o exercício do poder político, define os 

direitos fundamentais dos indivíduos e traça os fins públicos a serem alcançados pelo 

Estado”, afirma que “Tal fenômeno, que é ambíguo quanto a suas causas e efeitos, 

guarda a face virtuosa de incorporar ao texto constitucional elementos, direitos e 

institutos não contemplados numa superada visão ‘liberal’ do Estado; na face reversa, 

contudo, tem acarretado uma vulgarização da Carta Política, pela inserção de regras 

menores, regulamentares, esvaziando a solenidade e permanência da Lei maior”.130

Dessa função constitucional, voltada para a realização de tarefas relacionadas 

à concretização de fins por ela estabelecidos, surge a necessidade de considerar como e 

quando os órgãos do Estado devem e podem cumprir tais imposições constitucionais e 

aí entra-se em um dos mais complexos campos de estudo da Ciência do Direito, que é 

o problema da imperatividade das normas jurídicas, isto é, da questão relativa ao seu 

caráter vinculatório, da sua força coativa, problemas esses que se encontram em íntima 

conexão com os relacionados à positividade, vigência, validade e eficácia normativa.

Identificando os problemas acima enumerados e partindo do fato de que a 

Constituição, como espécie suprema do gênero norma jurídica, é dotada de suprema 

imperatividade, na medida em que nada mais é do que um conjunto de regras 

imperativas da conduta humana, as quais sujeitam também ao Estado, inicia-se, no 

próximo item, sem a pretensão de efetuar uma investigação profunda sobre o tema, a 

análise sobre a “norma constitucional”, para após determinar em que sentido devem 

ser entendidas dentro do contexto “norma jurídica” e realizar um estudo sobre a 

imperatividade, positividade, validade, vigência e eficácia das normas constitucionais,
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na medida em que possa ser útil para compreensão da força normativa vinculante da 

Constituição, ao estabelecer, tarefas de atuação do Poder Público.

1.4 A NORMA CONSTITUCIONAL

Antes de mais nada é importante fixar que ao falar em Direito, como sistema 

de normas que traçam formas de comportamento, não é possível imaginá-lo sem 

localizá-lo em um momento da vida da sociedade, sendo, portanto, um fenômeno 

histórico cultural. O Direito, no dizer de Luís LEGAZ Y LACAMBRA, constitui uma 

ordem de relações da vida humana; “é uma ordem de vida, uma ordenação de relações 

vitais, que nasce na vida, nela cresce, desenvolve-se e finca suas raízes”. Portanto, o 

Direito “é uma forma de vida social”.131

É dentro desse prisma que Miguel REALE reconhece que “em todo e 

qualquer momento da vida jurídica”, os diversos sentidos da palavra “Direito” 

correspondem a três aspectos básicos: um aspecto normativo (o Direito como 

ordenamento e sua respectiva ciência), um aspecto fático (o Direito como fato, ou em 

sua efetividade social e histórica) e um aspecto axiológico (o Direito como valor de 

Justiça)”. Este aspecto tridimensional demonstra que:

a) onde quer que haja fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato subjacente (fato 
econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica, etc.); um valor, que confere determinada 
significação a esse fato, incluindo ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou 
preservar certa finalidade ou objetivo; e, finalmente, uma regra ou norma, que representa a 
relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor;

b) tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não existem separados um dos outros, mas 
coexistem numa unidade concreta;

c) mais ainda, esses elementos ou fatores não só se exigem reciprocamente, mas atuam como elos 
de um processo132 de tal modo que a vida do Direito resulta da interação dinâmica e dialética 
dos três elementos que a integram.133
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Assim enfocado, o Direito, como produto cultural, repousa no fato da 

existência social exigir a coexistência134 e esta a normatividade, sendo, portanto, uma 

ordem normativa. Um sistema hierárquico de normas, que forma “a ordem jurídica 

nacional”. Para Balladore PALLIERI, ao complexo de normas que organiza uma 

determinada sociedade, com escopo único e bem individualizado de formar um grupo 

unitário e homogêneo, denomina-se ordenamento jurídico, posto que nesta expressão 

está implícito o disciplinar e organizar. “Diritto o ordenamto giuridico e società sono 

adunque coevi, e l ’uno non esiste senza Valtro” (Direito ou ordenamento jurídico e 

sociedade são coesos e um não existe sem o outro). 135

LEGAZ Y LACAMBRA, ensina que a vida em sociedade é muito mais do que 

simplesmente coexistir, pois exige o coexistir de modo compartilhado, de maneira que 

a vida social influi sobre a vida pessoal, ao mesmo tempo que esta é criadora de 

formas de vida social. “Por isso o social traduz-se em mandatos, preceitos e usos 

impessoais, porque não existem enquanto a personalidade não renuncia a sua 

autenticidade para submeter-se a normas e formas que não emanam dela mesma”.136 

Esta modo de vida em sociedade, por sua vez, é necessariamente jurídica, pois sem o 

Direito, seria impensável, irrealizável. As normas jurídicas são formas reguladoras 

da existência social, e nada mais são do que a formulação imperativa do que 

deve acontecer.137

O Direito antecede sua expressão formal, que é a norma jurídica, e é por isso 

que surge o fenômeno de sua ineficácia, isto é, o fato de existir a norma não implica 

sua realização prática. A base da norma é uma fato axiologicamente dimensionado, 

isto é, “todo preceito normativo decorre, pois, de avaliação do fato para manutenção e
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progresso da vida social e a necessidade de sua regulamentação jurídica, a fim de que, 

harmoniosamente, penetre no quadro do ordenamento jurídico. Só desse modo se 

preservarão os valores essenciais da ordem e da justiça, imprescindíveis à convivência 

que se pretende garantir e aperfeiçoar” e é só a partir da norma jurídica, ainda que 

implícita, que o Direito pode se realizar; portanto, a norma jurídica é uma regra 

finalística.138 Mas não é correto dizer que a norma jurídica, como expressão do dever 

ser, traz sempre uma obrigação de realizar o valioso, o justo, o bom, pois ao falar de 

valor, justiça e bondade, expressam-se conceitos ideológicos que carecem de valor 

universal. Assim, o Direito pode determinar que deve ser algo que pareça justo ou que 

se estime injusto, mas como direito do Estado, único fato no qual pode-se encontrar o 

conceito de “dever ser”, aporta o estar juridicamente obrigado, posto que a sua não 

observância acarreta uma sanção.139

Mas por que a determinação ou comando imposta pelo Estado deve ser?

Para responder estas questões seria necessário enfrentar o problema da 

legitimidade, o que poderia levar ao distanciamento do objeto do presente estudo, 

porém, é importante registrar a opinião de VALLADO BERRÕN, quando, respondendo 

à questão relativa a saber “porque o determinado pelo direito positivo deve ser”, 

afirma que todos supomos, em nossa vida cotidiana, que o legislador primário tem 

autoridade para ditar normas supremas da ordem normativa, das quais derivam sua 

validade para reger nossa diária existência.140

Recorde-se a “Teoria Pura do Direito” de Hans KELSEN, que, seguindo o 

formalismo metódico, considera o Direito como um sistema de normas positivas, isto 

é, vigentes, que estabelece a existência de tais normas, sem atender a valores éticos ou 

a considerações políticas, fato este também encontrado na escola analítica, a qual não 

se ocupa das circunstâncias ou fatores sociais que determinam a criação ou
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desenvolvimento ou efeitos sociais que as normas jurídicas produzem ou que se intenta 

produzir,141 mas em uma norma hipotética fundamental, que não é posta, mas 

pressuposta e indica que devemos observar a Constituição como norma suprema que 

fundamenta a validade de todas as outras que integram a ordem normativa.

Segundo Alf ROSS, o formalismo jurídico, ou seja, “a idéia ou exigência de 

‘pureza’ para ciência do direito tem um duplo objetivo: por um lado, liberar a essa 

ciência de toda ideologia moral ou política; por outro lado, liberá-la de todo vestígio 

de sociologia, isto é, de considerações que dizem respeito ao curso efetivo dos 

sucessos”, em que pese a interação entre direito e sociedade propiciar a investigação 

de questões relativas à origem e ao desenvolvimento do Direito, aos fatores sociais que 

em nossos dias determinam o seu conteúdo variável, a sua dependência frente à 

economia e a consciência popular e sua influência aos efeitos sociais de certas regras 

ou instituições, ao poder do legislador para dirigir o desenvolvimento social, a relação 

entre o direito vivente o direito teórico e às forças que de fato motivam a aplicação do 

direito, em contraposição com os fundamentos racionalizados das decisões judiciais.142

É o mesmo KELSEN que considera o Direito como uma ordem da conduta 

humana e, quando fala em ordem normativa, refere-se ao sistema de normas cuja 

unidade é constituída pelo fato de todas as normas terem o mesmo fundamento de 

validade, uma norma fundamental, na qual se deve estribar a validade de todas as 

demais pertencentes a esta mesma ordem. Mas o mais importante a salientar é que a 

norma, “é a formulação imperativa do que deve acontecer, isto é, a norma possui 

sentido prático e diretivo, ainda quando expressando o que deve acontecer, tal fato 

talvez não se produza”.143
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Dentro desse universo, as normas constitucionais nada mais são do que um 

tipo de normas jurídicas, isto é, aquelas que integram uma constituição, considerada 

esta em um sentido puramente formal, isto é, como constituição rígida, cujas normas 

possuem processo especial de elaboração. Portanto, o conteúdo normativo, visto sob o 

enfoque de sua materialidade, quando inscrito no documento formal chamado 

Constituição, proporciona a coincidência entre o formal e o material.

Entendida como Maria Helena DINIZ, a norma constitucional sobrepõe-se a 

todas as demais normas que integram o ordenamento jurídico, prescrevendo como 

devem ser produzidas as demais normas,

[...] daí ser uma autêntica sobrenorma, por não tratar, diretamente, do comportamento normado, mas 
do conteúdo ou da forma que as normas devem conter, apresentando princípios que servem de guias 
supremos ao exercício das competências dos órgãos. As normas constitucionais são preceitos de 
controle de poder, constituindo diretivas ao órgão competente para, ao aplicá-las, criar outras 
normas que sejam com ela compatíveis [...] As normas constitucionais não são, como se vê, 
produtoras do direito, mas consistem no próprio direito objetivo, que brota de circunstâncias 
políticas, históricas, geográficas, econômicas, axiológicas e sociais (fontes materiais ou de 
produção, que se completam com um ato volitivo do poder constituinte (fonte formal).144

A Constituição como lei fundamental do país contém um conjunto de normas

que organizam o Estado, reconhecem os direitos e garantias fundamentais do ser humano
✓

e do cidadão, as formas, os limites e as competências do exercício do Poder Público. E 

dentro dessa concepção que Pontes de MIRANDA, já em sua época, salientando o caráter 

social das constituições contemporâneas e referindo-se ao fracasso do liberalismo 

econômico que esvaziou os fins do Estado, alude ao fato de que tais diplomas necessitam 

caracterizar a adoção de fins precisos, com mais imperatividade.145

O Estado destina-se à consecução de determinados fins, ou seja, a realização 

de um fim geral que é o bem comum, ao lado de outros contingenciais que orientam a 

atuação do Poder Público em certa época. É dentro destes fins que as diversas 

ideologias influenciam a ordem social e política e, conseqüentemente, a jurídica.146
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A Constituição é, então, a “garantia do status quo econômico e social”, 

instrumento de governo, encarada como “elemento regulativo do sistema político 

da sociedade”, que define e limita o poder político ao mesmo tempo que legitima o 

poder soberano.147

Portanto, as normas constitucionais limitam os poderes públicos, que só podem 

agir como e quando elas determinam, e mais, disciplinam como e por quem vão ser 

elaboradas as demais normas. Esses limites que restringem a ação dos poderes estatais 

garantem o Estado de Direito, atuando, principalmente, no que diz respeito aos direitos e 

garantias fundamentais. Assim, qualquer norma, seja de direito público, seja de direito 

privado, deve estar adequada às normas constitucionais e isto no sentido de não poder 

contrariá-la, sob pena de ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário.
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CAPÍTULO 2 - AIMPERATIVIDADE E EFETIVIDADE DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS

2.1 IMPERATIVIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS E DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS

As normas constitucionais, em virtude de sua juridicidade, apresentam como 

traço característico, assim como todas as demais normas jurídicas, a sua 

imperatividade, ou seja, a obrigatoriedade da obediência de seus comandos por parte 

das pessoas às quais se dirigem, sejam estas pessoas individuais, coletivas ou os 

próprios órgãos do Poder Público.

Tércio Sampaio FERRAZ JÚNIOR, ao estudar o problema da imperatividade das 

normas jurídicas, ressalta o fato de ser esse um dos mais complexos da literatura 

filosófica, pois com ele pisamos no chão do caráter vinculatório das normas jurídicas.148

Tem-se buscado, dentro da realização do raciocínio jurídico, a 

imperatividade como elemento individualizador e essencial da norma jurídica, 

desenvolvendo ensinamento de SPINOZA, para quem “pertence à essência de uma 

coisa aquilo que, sendo dado, faz necessariamente com que a coisa exista, e que, sendo 

suprimido, faz necessariamente com que a coisa não exista”.149

Foi com o Direito Romano, a partir da idéia de individualismo na esfera 

social e a de poder de imperium no plano político, que surgiu o Direito como sistema 

de limites, conforme a proclamação de MODESTENO: “legis virtus haec est: imperare, 

vetare, permittere, punire”.,5° O valor da lei consiste em imperar, em proibir, em 

permitir e em punir.

148FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica. Rio de Janeiro : Forense, 1978.
p. 127.

149SPINOZA, Baruch. Ética. Tradução por Joaquim Ferreira Gomes, Rio de Janeiro : Abril Cultural, 
1973. (Os Pensadores, v. 18).

150MODESTINO. Digesto I, 3, Fr. 7.



As mais importantes referências sobre a imperatividade da norma jurídica 

aparecem no século XVIII, com as obras clássicas de Francisco Suárez e de Hugo 

Grócio, Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore e De Jure Belli ac Pacis 

respectivamente e, ainda, de Thomas HOBBES, que em sua obra Leviathan, defende 

que a lei é ordem. “A lei em geral não é conselho, mas ordem: e não ordem de um 

homem a outro, porém, apenas daqueles cuja ordem se dirige a quem anteriormente 

está obrigado a obedecer-lhe”.151

A Escola Analítica Inglesa, foi, por sua vez, quem realizou a incorporação 

definitiva de imperativismo jurídico à Ciência do Direito. John AUSTIN, figura ilustre 

desta escola, em conferência pronunciada na Universidade de Londres, declara que 

“toda lei positiva é ditada por um soberano a uma pessoa ou grupo de pessoas a ela 

sujeitas”.152

Mais tarde, August THORN defendeu que “todo o direito de uma comunidade 

não é outra coisa senão um complexo de imperativos”, isto é, a norma que não assuma 

postura imperativa, conquanto integre o corpo da lei, não é norma jurídica.153

KELSEN identificou a validade e imperatividade e disse: “uma norma, que se 

relaciona ao comportamento de um homem, ‘vale’, significa que ela vincula 

iyerbindlichist), que o homem deve comportar-se do modo determinado pela norma”. 

Tal posicionamento levou Tércio Sampaio FERRAZ JÚNIOR a ponderar que 

imperatividade das normas repousam não num conhecimento, nem num 

reconhecimento, mas num ato de crença.154

Em nossos dias, Luís da Cunha GONÇALVES leciona:
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[...] claro é que não podem considerar-se como lei e não podem ter caráter imperativo as disposições 
sem conteúdo obrigatório, porque nada ordenam, nada proíbem, mas sd constituem declarações 
políticas, afirmações doutrinárias teóricas, recomendações, exortações, conselhos, aspirações 
idealísticas, promessas de lei, prevenções, etc. ou normas técnicas em matéria industrial ou 
comercial, regras de contabilidade, enfim sugestões a que os particulares podem obedecer, ou não, 
sem incorrerem em sanção alguma.155

Goffredo TELLES JÚNIOR diferencia as normas íntimas das sociais -  

aquelas referem-se às ações privadas e essas às ações públicas -  e ressalta que dentre 

as normas sociais encontram-se as normas de garantia e as normas de 

aperfeiçoamento. As de garantia visam assegurar a ordem necessária à consecução dos 

objetivos sociais, sendo, portanto, indispensáveis à preservação da ordem social; por 

sua vez, as de aperfeiçoamento visam aprimorar a comunhão humana de um grupo 

social. As normas de garantia atribuem ao lesado por sua violação, a faculdade de 

exigir do violador, por meio do poder público, o cumprimento dela, ou a recuperação 

do mal sofrido. Depois de concluir que a norma jurídica, além de atributiva, é também 

imperativa, que normatividade e imperatividade são termos que se equivalem, passa a 

considerar que a norma jurídica é um autorizamento e que ela se define pela expressão 

imperativo autorizante.156

É comum a vinculação da imperatividade à sanção, como o faz Angel 

LATORRE, quando afirma que: “As regras jurídicas são tais, não porque gozam de 

alguma qualidade intrínseca e especial que lhes dê esse caráter, mas simplesmente 

porque são respaldadas em seu cumprimento pelo poder coercitivo do Estado e, é 

evidente, que é o mesmo Estado que determina quais as regras que gozam dessa 

proteção, isto é, que regras são jurídicas”.157
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Tal posicionamento tem sua razão de ser na medida em que, encontrando-se 

certa imperatividade nas normas morais ou religiosas, destas as normas jurídicas só se 

distinguem por estarem garantidas pela sanção ou proteção do Estado. É importante 

ressaltar que esta garantia de observância por parte do Estado em algumas vezes pode 

ser representada por uma sanção, isto é, como uma pena privativa de liberdade, mas 

não necessariamente, posto que pode consistir, ainda, na extinção de uma relação 

jurídica e no restabelecimento da uma antiga ou na execução coativa do dever violado.

Garcia MÁYNES, analisando a vinculação da imperatividade à sanção,

afirma:

Ao dizer que o direito é coercível não pré julgamos o debatido problema que consiste em 
estabelecer se a sanção é ou não essencial às normas jurídicas. Coercibilidade não significa, em 
nossa terminologia, existência de uma sanção.... Por coercibilidade entendemos a possibilidade de 
que a norma seja cumprida de forma espontânea, e inclusive contra a vontade do obrigado [...] Esta 
possibilidade é independente da existência da sanção.158

Tratando da imperatividade das normas constitucionais e da vinculação entre 

imperatividade e sanção, é importante mencionar a opinião de GORDILLO quando, depois 

de ponderar o fato de alguns filósofos do Direito sustentarem que as disposições 

constitucionais não são normas jurídicas por carecerem de sanção, afirma que tal postura é 

inexata, pois que as sanções nem sempre são penas -  privação da liberdade, da vida ou da 

propriedade, a título de castigo -, mas que podem consistir no estabelecimento de uma 

nova relação jurídica, na extinção de uma preexistente, ou na execução coativa do dever 

violado. Reconhece que em todos esses casos existe um aliquid de castigo, embora o mais 

importante não seja o castigo, mas a aplicação forçada do objeto do Direito, ou seja, “o 

cumprimento ou a execução coativa do dever não cumprido”.159

Luís Roberto BARROSO rejeita a idéia de que o Direito Constitucional seria 

um ‘direito sem sanção’, pois que as normas constitucionais, tal como as demais, 

articulam-se na dualidade típica preceito e sanção, quer esta resulte da regra em
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particular, quer do sistema em seu conjunto. A presença da sanção é que garante a 

eficácia de uma norma jurídica, propiciando sua aplicação coativa quando não 

observada espontaneamente. No Direito Constitucional as sanções não se reduzem a 

uma pena ou a uma execução civil. “Nele existe ainda uma outra categoria: a da 

responsabilidade política” como, por exemplo, no processo de impeachment.160

Sendo as normas constitucionais espécie do gênero normas jurídicas, vê-se 

que todas também são dotadas de imperatividade, em que pese tal característica assumir 

feição particular, o que decorre da sua supremacia em relação às demais normas de um 

mesmo ordenamento. Isto porque, as normas constitucionais, além de imperativas, são 

supremas no sentido de que vinculam as demais normas do sistema que a elas deverão 

se conformar, seja quanto à forma de sua elaboração, isto é, ao processo legislativo e a 

respectiva competência, seja quanto à matéria a ser tratada, que deverá, também, estar de 

acordo com o que determina a Constituição, sob pena de nulidade.

É incorreto pensar que as normas que integram uma Constituição possam 

estar desprovidas de sanção; estas como todas as demais normas de um ordenamento 

jurídico realizam a típica dualidade -  preceito e sanção -  e se assim não fosse teríamos 

de admitir normas constitucionais não jurídicas, o que fugiria de toda a argumentação 

e convicção até aqui defendidas.

Porém, reconhece-se, como o faz Luís Roberto BARROSO, que a atividade 

de governo propriamente dita trabalha dentro de juízos de conveniência ou 

oportunidade, os quais estão fora do âmbito da previsibilidade objetiva, e que, em 

relação a tal situação, a sanção jurídica não é acionável, o que, entretanto, não exclui a 

possibilidade de ser sancionada pela “responsabilização política”. Se nela decresce o 

caráter jurídico da sanção, pode ser residualmente encontrado em hipóteses como do 

impeachment, no sistema presidencialista e outras formas de queda de governo no 

parlamentarismo.161
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Analisando a suprema imperatividade ou força coativa da norma 

constitucional, Agustin GORDILLO observa que nem sempre se admite tal 

característica com segurança, pois que ninguém discute a supremacia da Constituição. 

Isto, porém, já não acontece em relação ao fato de que seja aplicável em todo 

momento, a toda circunstância e por todo tribunal, o que é objeto de dúvidas, 

expressas ou implícitas.162

Como se disse mais acima, se a Constituição tem a capacidade de nulificar 

uma outra espécie normativa, deixando-a sem força coativa, é porque tem a capacidade 

ou imperatividade suficiente para invalidar tudo o que com ela não esteja conforme. 

Desta forma, sujeita não só a conduta humana mas, em um Estado de Direito, o 

próprio Estado. Em virtude de sua imperatividade suprema, tudo que concede “tem-se 

o direito de fazer, e tudo que a Constituição exige, tem-se o dever de cumprir”.163

Um dever jurídico estabelecido imperativamente pela Constituição deve, se 

não observado, ter sua execução forçada, e isto sem a necessidade de que tal fato 

venha previsto em outra norma, desde que a existência da medida esteja compreendida 

no próprio dever, pois que a imperatividade caminha ao lado da coatividade, de modo 

que a inadequação da qualquer ato ou norma à norma hierarquicamente superior do 

sistema jurídico é inválida por inconstitucionalidade.

Todavia, tratando da observância das normas constitucionais, é preciso ter 

em mente que nem todas as normas que compõem uma Constituição são dotadas da 

mesma densidade, estrutura e função, o que leva a compreender que sua 

vinculatividade pode processar-se de forma e em níveis diferenciados, o que, de modo 

algum, invalida sua suprema imperatividade ou força coativa.

Neste momento é importante concluir que todas as normas que integram a 

Constituição de um Estado, a sua Lei Fundamental, são dotadas de suprema 

imperatividade e, portanto, de força coativa, isto é, havendo o dever jurídico

71

162GORDILLO, Princípios gerais de..., p.95.

163GORDILLO, Princípios gerais de..., p.95.



constitucionalmente previsto de realizar uma ação ou omissão, o que pode ser exigido 

até coativamente. Nos dias de hoje não mais se questionam a juridicidade e 

vinculatividade das normas constitucionais; todas possuem força imperativa e 

conformadora, mesmo as que disciplinam domínios, em relação aos quais costumava- 

se considerar que a função normativa restringia-se a uma simples mensagem, até certo 

ponto utópica. A Constituição é lei fundamental dos direitos, liberdades e garantias, 

como dos direitos econômicos, sociais e culturais. Possui força imperativa suprema, 

tanto no que diz respeito à regulamentação dos órgãos exercentes da soberania como 

quando trata da organização econômica ou das relações sociais.164

Reconhecendo que as normas constitucionais podem ter estrutura, densidade 

e função diferenciada, deve-se analisar os diferentes modelos normativos utilizados 

pelo legislador constituinte para determinar a organização do ente estatal e a conduta 

dos indivíduos e do próprio Estado. Ou melhor, examinar a tipologia das normas 

constitucionais e identificar sua função e eficácia no contexto da Constituição, já que 

as normas constitucionais impõem condutas pelo poder soberano, tendo como 

finalidade a ordenação da vida coletiva, cuja observância é por esse poder garantida.

Outra não é a posição de Celso Antônio Bandeira de MELLO quando afirma 

que a Constituição é um corpo de normas jurídicas, que consiste em um plexo de 

regras de Direito, que não são um simples ideário, uma simples expressão de anseios, 

de aspirações, de propósitos, mas comandos obrigatórios para todos: órgãos do Poder e 

cidadãos. A feição específica da prescrição jurídica é a imposição, a exigência, e 

assim, o regramento constitucional é um conjunto de dispositivos que estabelecem 

comportamentos obrigatórios para o Estado e para os indivíduos, de tal modo que 

quando dispõe sobre a realização da Justiça Social, mesmo mediante normas 

programáticas, está, imperativamente, constituindo o Estado Brasileiro no indeclinável 

dever jurídico de realizá-la. À Constituição todos devem obediência: o Legislativo, o 

Judiciário e o Executivo, ninguém, no território nacional, escapa de seu império;
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portanto, todo e qualquer ato que esteja em desconformidade com ela é um ato nulo e 

da mais grave nulidade, por ofender ao regramento de escalão máximo.165

Assim, a imperatividade, isto é, a força normativa das disposições 

constitucionais, é sempre a mesma, em que pese ser possível reconhecer que todas não 

possuem o mesmo nível ou teor de aplicabilidade.

2.2 DISTINÇÃO CONCEITUAL E TERMINOLÓGICA DE VALIDADE, VIGÊNCIA, 

POSmVTDADE E EFICÁCIA

Um estudo sobre a caracterização, importância ou oportunidade das 

denominadas normas programáticas, não pode prescindir de considerações e 

posicionamentos frente a problemas já bastante analisados, mas que todavia aguçam a 

curiosidade do jurista em face da repercussão no direcionamento de um raciocínio 

jurídico, além de, como qualquer conceito jurídico, não estarem imunizados de um 

desenvolvimento nas suas considerações.

Já tivemos oportunidade de registrar que Carlos COSSIO, ao referir-se às 

discrepâncias doutrinárias acerca da existência do direito, acentua o fato de os juristas 

usarem diversas expressões para representá-la, quais sejam: positividade, vigência, 

eficácia, observância, facticidade e efetividade. Reconhece, porém, que os termos 

acima citados aludem à mesma coisa, podendo ser considerados como sinônimos.166

Por sua vez AFTALIÓN, GARCIA OLANO e VILANOVA ressaltam que tais 

termos referem-se à existência do direito, à sua presença no tempo, apresentando 

matizes que os autores, sem terem uma visão comum, definem em vários sentidos, às 

vezes contraditórios.167

73

165MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais sobre justiça social. 
Revista de Direito Público, n.57-58, p.237, 1981.

166COSSIO, Carlos. Teoria de la verdad jurídica. Buenos Aires : Losada, 1954. p. 180, citado por 
FERRARI, Efeitos da..., 4.ed., p.49.

167AFTALIÓN, Enrique R.; OLANO, Fernando Garcia; VILANOVA, José. Introdudón al derecho. 
Buenos Aires : Libraria El Ateneo, 1956. p.222. Tomo 1.



Não obstante a complexidade e a diversidade de posicionamentos, considera- 

se que as expressões validade, vigência, positividade, eficácia e efetividade do direito 

têm sentido próprio, o que não permite confundi-las, apesar de estarem sempre ligadas 

por íntima conexão.

2.2.1 Validade

KELSEN observa que uma ordem jurídica nada mais é do que uma 

pluralidade de normas que regulam o comportamento humano, que o determinam 

como devido. Assim, o conceito de norma e o de dever ser coincidem. Porém, dizer 

que um comportamento é devido não quer dizer unicamente ordenado, podendo 

também significar permitido ou autorizado. Uma pluralidade de normas constitui uma 

ordem quando formam uma unidade, o que ocorre quando tem o mesmo fundamento 

de validade.168

Quando se fala em validade, é preciso assinalar que a palavra é usada ou 

empregada, conforme ensina Alf ROSS, pelo menos, com três significados diferentes 

que atendem a três funções distintas.

Em um primeiro significado, a expressão pode ser utilizada para indicar se 

um ato jurídico, por exemplo, um contrato, um testamento ou uma ordem 

administrativa, tem ou não os efeitos jurídicos desejados, sendo portanto nulos ou 

inválidos aqueles que não os conseguem. Nesse sentido, dizer que um ato é válido 

significa afirmar que algo segundo um sistema de normas é determinado.

Num segundo entendimento, validade na visão ética ou no campo do direito 

natural, o termo é usado para significar uma qualidade apriorística, que dá lugar a uma 

obrigação moral correspondente.

Em um terceiro sentido, o termo é usado na teoria geral do direito, para 

indicar a existência de uma norma ou de um sistema de normas. A validade de uma
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norma, nesse sentido, significa sua existência efetiva, por oposição a uma regra 

imaginada ou a um mero projeto.169

A ordem jurídica tem como característica fundamental o fato de que suas 

regras são estabelecidas por um ato de criação, de conformidade com outras regras 

jurídicas, as chamadas regras de competência que constituem uma autoridade e dizem 

as condições para que um ato seja válido, isto é, tenha força. Tais condições podem 

ser: as que indicam a pessoa ou pessoas qualificadas para realização do ato de criação; 

as que descrevem o procedimento a ser observado e as que limitam a matéria objeto da 

regra que será criada pelas pessoas qualificadas segundo o procedimento determinado.

A norma de competência, por sua vez, pode ser criada por outra autoridade, 

de modo que uma autoridade pode ser constituída por outra. Dessa forma, a validade 

jurídica da primeira deriva da segunda e assim por diante. Como a série de autoridades 

não pode ser infinita, é inevitável que deve haver uma autoridade suprema cuja 

competência não deriva de nenhuma outra. A idéia de ordem jurídica como a de uma 

unidade sistemática leva a reconhecer só uma autoridade suprema.

É dentro desse raciocínio que se pode localizar o pensamento de KELSEN, 

quando tendo a Constituição de um Estado como sua norma suprema, fundamental, 

leciona que é nela que se deve buscar a validade das normas existentes no 

ordenamento jurídico. Segundo esse autor, “uma norma para ser válida é preciso que 

busque seu fundamento de validade em uma norma superior, e assim por diante, de tal 

forma que todas as normas cuja validade pode ser reconduzida a uma mesma norma 

fundamental formam um sistema de normas, uma ordem normativa”.170

Reconhecendo que o ordenamento jurídico acha-se escalonado 

sistematicamente, sua unidade realiza-se na existência de uma norma de grau superior, 

que fundamenta a validade do sistema como um todo. É como ensina Oliveira
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BARACHO, “este posicionamento da ordem jurídica, que leva à unidade de uma 

pluralidade de normas, forma um sistema, que repousa finalmente sobre uma norma 

única, que é a fonte comum de todas as outras que pertencem a uma mesma ordem 

constitucional”.171

A norma que proporciona a unidade do sistema normativo é a Constituição, 

considerada, desta forma, como fundamento de validade de um determinado 

ordenamento jurídico e, conseqüentemente, a norma inferior não pode contrariar a 

superior; quando isto acontecer, passa a não ter validade dentro do ordenamento 

jurídico em questão, já que sua validade não decorre do sistema, e em face de tal 

ordem normativa, ela não existe.

Von WRIGHT, ressaltando que a noção de validade é uma das questões mais 

debatidas e controvertidas da teoria das normas, indaga o que se pode entender por 

uma norma válida e analisa o problema partindo da verificação de que pelo menos dois 

são os significados da palavra validade em conexão com as normas.172

Um dos sentidos é o que se refere à existência da norma, isto é, dizer que 

uma norma é valida é o mesmo que dizer que ela existe. Em outro sentido, válida é a 

norma que existe e que foi emitida conforme previsão contida em outra norma que lhe 

é superior, que permitiu à autoridade da primeira emiti-la. Nesse sentido, a validade de 

uma norma significa a legalidade do ato de emiti-la.

Isto posto, as expressões válido e validade, quando se aplicam a uma norma, 

algumas vezes se referem à existência como tal e outras à legalidade do ato como 

resultado do qual esta norma passou a existir. É importante considerar, ainda, a postura 

de VALLADO BERRÕN quando afirma que “o problema da validade é o problema da 

norma hipotética fundamental, da fonte teorética da normatividade, da origem lógica 

do dever”.173
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Admitindo o escalonamento da ordem jurídica e que a unidade da mesma 

reside na existência de uma norma de grau superior, que fundamenta a validade do 

sistema como um todo, é preciso buscar a validade desta norma superior, pois se uma 

norma inferior para ser válida necessita buscar sua validade em uma norma 

imediatamente superior, e assim por diante, chegaríamos sempre à existência de uma 

norma fundamental, a qual não poderia, sob pena de levarmos este raciocínio ao 

infinito, buscar sua validade em outra que seria o fundamento de validade desta.

KELSEN, magistralmente, leva ao reconhecimento de uma norma superior, à 

norma hipotética fundamental, responsável pela unidade do sistema jurídico, embora 

não seja uma norma de direito positivo. Então, a ordem jurídica decorre de um 

pressuposto lógico-transcendental, de algo que serve de base para o ordenamento 

jurídico, mas que se encontra fora dele. A norma hipotética fundamental é, portanto, 

uma norma pressuposta, cujo enunciado é: devemos nos conduzir como a Constituição 

prescreve; enunciado este pressuposto logicamente e que serve de base para a norma 

fundamental da ordem jurídica, que é a Constituição.

Partindo da hipótese de que existe uma razão fundamental, que outorga 

validade às normas supremas ou constitucionais do sistema jurídico, razão essa que 

representa os valores essenciais de um povo, o problema da validade normativa é o 

problema da determinação de uma norma jurídica como tal, de modo que se uma 

proposição normativa não vale, não pode ser considerada como norma de direito.174

Portanto, as expressões válido e validade, quando se aplicam a uma norma, 

algumas vezes se referem à existência da norma como tal, outras à legalidade do ato 

como resultado do qual esta norma passou a existir. Porém, tais modos de entender a 

validade não existem de forma contraposta, havendo entre eles uma interdependência.

Já foi motivo de nossa observação que “Diversas correntes procuram analisar 

o que devemos considerar como direito válido. Podemos englobá-las em dois 

grandes grupos. Um que considera a questão sob um ponto de vista formal e outro que
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faz sua consideração a. partir de uma visão objetiva, colocando a justiça como 

essência do direito”.175

Do ponto de vista formal, só serão válidas as normas que reunirem 

determinados requisitos. Para uma norma ser válida, necessita ser produzida de acordo 

com os ditames estabelecidos pelas normas superiores do sistema, ou seja, num 

ordenamento jurídico encontramos um escalonamento normativo, a norma de nível 

inferior deve buscar seu fundamento de validade na norma superior, e assim por 

diante, de tal modo que, quando, em um sistema normativo, podemos reconduzir 

o fundamento de sua validade a uma única norma, esta é a norma fundamental 

desse sistema.176

Porém, é de suma importância registrar o pensamento de Paolo Biscaretti Dl 

RUFFIA, que, reconhecendo que para uma norma ser válida necessita adequar-se 

integralmente ao esquema abstrato, previsto pelas normas de produção jurídica, 

distingue os requisitos subjetivos -  que o ato deve ser elaborado por uma autoridade 

competente, dos requisitos objetivos, que se referem à causa -  à aderência ao caso 

concreto, às finalidades para as quais se confere poder e se permite o exercício -  à 

forma, ao conteúdo -  que não contraste com as normas fixadas por fontes superiores 

-  e ao tempo -  isto é, o respeito à relação de sucessão, como o regulamento que deve 

seguir a lei.177

Portanto, válida é a norma que foi editada em conformidade com o sistema 

jurídico a que pertence, isto é, a norma que é concordante, não contraditória com as 

demais normas que integram o sistema, e isto no que diz respeito à observância dos 

requisitos de natureza subjetiva e objetiva.
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2.2.2 Vigência e Positividade

Para KELSEN, dizer que uma norma vale quer significar que ela é 

vinculativa, isto é, que os indivíduos devem conduzir-se de uma determinada maneira, 

conforme a conduta prescrita na norma, de modo que a vigência normativa significa a 

existência específica da norma. “O normativismo kelseniano distingue, com precisão, 

vigência de eficácia, porém em determinados momentos usa a expressão vigência no 

sentido de validade, ou melhor, no sentido de validade técnica formal, de 

legalidade”.178

Vigente é o ordenamento jurídico atual, isto é, aquele que existe no momento 

presente, o conjunto de normas que regem, aqui e agora, a conduta dos indivíduos na 

sociedade. Com a expressão vigência nos referimos à vida das normas jurídicas. É 

como muito bem nos ensina Maria Helena DENIZ, por vigência deve-se entender a 

“qualidade da norma constitucional alusiva ao tempo de sua atuação”. A vigência 

“designaria, então, a existência específica da norma em determinada época, 

caracterizando o preceito normativo, que rege as relações sociais aqui e agora”. O 

vigor surge com a vigência, pois que sua obrigatoriedade surgirá com sua gênese e 

perdura enquanto a norma tiver existência. Adverte a autora, que o vigor normativo é a 

qualidade da norma relativa à sua força vinculante, isto é, à sua obrigatoriedade, ao 

fato de não poder subtrair-se ao seu comando.179

O fato de um comportamento ser determinado em uma norma quer significar 

que tal é o comportamento devido, o que não quer dizer só ordenado, mas, também, 

permitido ou autorizado. E se perguntamos por que este é o comportamento devido 

neste momento? Por que esta norma é obrigatória e válida aqui e agora? A resposta é 

porque este ato acha-se ordenado, autorizado ou permitido pela Constituição, sendo

79

178FERRARI, Efeitos da..., 4.ed., p.50.

179DINIZ, Maria Helena. Constituição de 1988 : legitimidade, vigência e eficácia, supremacia. São 
Paulo : Atlas, 1989. p.68.



esta, por sua vez, uma norma autorizadora do ato mediante o qual foi estabelecida, e 

mais, determinado não foi só o ato de sua criação, mas o conteúdo dessa norma que lhe 

é inferior. Assim, a vigência normativa está ligada à validade de seu ato de criação, 

porém, é possível existir a vigência normativa dissociada de sua validade, isto é, a 

norma é inválida dentro do sistema, mas continua obrigando a conduta dos indivíduos,

até que tal defeito venha propiciar o reconhecimento de sua invalidade e desse modo
✓

venha a perder a sua vigência. E dentro desse raciocínio que o pensamento kelseniano 

afirma que dizer que uma norma vale (é vigente) significa dizer que ela é vinculativa, 

ou seja, que os indivíduos devem se conduzir de uma determinada maneira, conforme 

a conduta prescrita na norma, de modo que a vigência significa mais que a existência 

específica da norma, posto que liga a “existência com validade”.180

Para o fim de analisar a obrigatoriedade, imperatividade e efetividade das 

normas constitucionais que impõem tarefas aos Poderes Públicos, é impossível deixar 

de registar a opinião de José Afonso da SILVA quando admite que vigência, tomada no 

seu sentido técnico-formal, significa a norma que foi regularmente promulgada e 

publicada, em condições de entrar em vigor. Para ele, a vigência é a qualidade da 

norma que a faz existir juridicamente, tomando-a de observância obrigatória. Assim, 

“A constituição -  e as leis em geral -  contém uma cláusula de vigência; cláusula que 

determina o momento em que ela começará a vigorar e, com isso, tomar-se apta a 

produzir efeitos próprios de seu conteúdo”. Exemplos dessa afirmativa são fartos e o 

autor relaciona alguns como o art. 22, da Emenda Constitucional n2 1, de 1969, quando 

determinou que “A presente Emenda entrará em vigor no dia 30 de outubro de 1969”, 

em que pese haver sido promulgada no dia 17 de outubro de 1969. Portanto, a partir de 

30 de outubro de 1969, todas as suas normas iniciaram sua imperatividade, a 

obrigatoriedade de sua observância.181
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Já tivemos a oportunidade de salientar que os termos validade, vigência, 

positividade e eficácia são conexos, o que não quer dizer que tenham o mesmo sentido 

e passíveis de uma conceituação única. Seguindo o pensamento da corrente formalista, 

que preceitua que a validade de uma norma depende da reunião de uma série de 

requisitos estabelecidos pelas normas superiores do sistema, os termos direito positivo, 

direito vigente e válido, parecem se equivaler, mas como já tivemos oportunidade de 

observar, isto não é verdadeiro, pois nem toda norma que está em vigor tem validade 

frente a um determinado ordenamento jurídico.

O vocábulo positividade pode ter diversas significações. Duas delas são 

levantadas e analisadas por VALLADO BERRÕN, afirmando que, se, por um lado, 

pode-se identificar positividade com eficácia -  e positividade nada mais é do que o 

fato da observância da norma -, só é positivo o direito que realmente ajusta a conduta 

dos sujeitos a ele submetidos, por outro lado, entende-se por positividade a 

individualização do direito. Deste modo, só é direito positivo aquele que se vai 

concretizando progressivamente.182

A expressão direito positivo deve ser aqui entendida em oposição ao direito 

natural. O Direito Positivo é aquele que está posto pelo Estado. O fenômeno da 

positividade significa uma realidade posta por um poder decisório, pelo Constituinte, 

“fixando sentidos de valor ao normar as formas de coexistência social”, o que permite 

assumir que a decisão que põe a norma constitucional é política além de jurídica, na 

medida em que expressa uma escolha entre diversas alternativas possíveis.183

É nesse sentido a lição de Miguel REALE quando, além de considerar o 

Direito positivo como aquele posto pelo Estado, refere-se à sua atualização coercitiva 

segundo uma forma prevista e atualizada. “A exata condição do Direito positivo é a 

exigibilidade de cumprimento do preceito normativo”. É nisto que reside sua 

importância, no grau de segurança das relações da vida social.184

182VALLADO BERRÕN. p.12-13.

183DINIZ, Constituição de 1988..., p.67.
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2.2.3 Eficácia e Efetividade das Normas Constitucionais

Alerta Miguel REALE que “uma regra jurídica elaborada tecnicamente pelo 

órgão do Estado não é regra jurídica no sentido pleno da palavra, quando não encontra 

correspondência no viver social nem se transforma em momento da vida de um 

povo”.185 Assim, vê-se que a vigência normativa acha-se intimamente relacionada com 

a sua eficácia.

Por eficácia deve-se entender a qualidade de a norma vigente produzir 

efeitos jurídicos, em relação à sua aplicação e observância pelas pessoas a quem se 

dirige. Portanto, importa saber se os destinatários da norma amoldam seu 

comportamento à prescrição normativa. “As normas efetivas são as obedecidas”, sua 

projeção dirige-se ao fato social, no qual se realiza.186

A eficácia normativa é um dos aspectos de maior importância do estudo do 

Direito, pois que este perderia sua razão de ser se o complexo de regras que dizem 

qual a conduta devida em determinada situação, não fosse respeitado ou observado. A 

eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma.

Isto posto, necessário salientar, como o faz Maria Helena DINIZ, que existem 

hipóteses em que o órgão competente elabora a norma, mas que, por vários motivos, 

dentre os quais pode-se incluir o fato de ferir a consciência coletiva, a norma não é 

observada, nem aplicada, sendo apenas cumprida compulsoriamente.187

KELSEN distingue a vigência da eficácia. Para ele, a vigência significa a 

existência da norma; já a eficácia liga-se à sua observância efetiva, ao fato de ser 

efetivamente seguida e aplicada. “Dizer que uma norma vale (é vigente) traduz algo 

diferente do que se diz quando se afirma que ela é efetivamente aplicada e respeitada,
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se bem que entre vigência e eficácia possa existir uma certa conexão”, de tal modo que 

a eficácia é essencial ao conceito de normatividade.188

José Afonso da SILVA salienta a dupla colocação do termo eficácia, o duplo 

sentido com o qual é entendido. Como eficácia social, designa a efetiva conduta 

social, acorde com a prevista pela normas, o fato de a norma ser realmente obedecida 

e aplicada.189

Neste ponto, considerando a conexão que se estabelece entre vigência e 

eficácia, é possível distinguir a eficácia do ordenamento jurídico como um todo e a 

eficácia da uma norma componente do ordenamento. No caso da eficácia do 

ordenamento jurídico, esta é condição essencial de vigência, pois que uma ordem 

jurídica não eficaz perde sua vigência, pois um mínimo de eficácia é condição de sua 

existência. Porém, a mesma ordem jurídica não estará afetada por faltar eficácia a uma 

de suas normas, pelo fato de uma de suas normas não ser efetivamente aplicada ou 

observada, quando então o ordenamento jurídico não deixara de ser vigente.190

Quando trata da eficácia jurídica, José Afonso da SELVA refere-se à 

capacidade de produção de efeitos, à possibilidade de aplicação da norma. Neste 

sentido, a eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade, mas 

apenas quanto à sua possibilidade de produção de efeitos e não quanto à sua 

efetividade. Assim a norma válida e em vigor pode permanecer no mundo jurídico 

independentemente de sua efetividade, ou seja, do fato de ser efetivamente aplicada ou 

observada. Nestes termos, a norma pode ter eficácia jurídica sem ter eficácia social. 

Pode, por exemplo, revogar as normas anteriores e não ser efetivamente cumprida no 

plano social.191
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E, também, nesse sentido o entendimento de Maria Helena DINIZ, ao afirmar 

que o fenômeno eficacial em relação à norma constitucional pode ser analisado sob um 

enfoque sintático ou semântico. Quando alusivos à relação sintática, entre a norma 

constitucional e outros preceitos normativos componentes do sistema, a eficácia da 

norma constitucional vigente seria a sua aptidão técnica de irradiar efeitos jurídicos. 

As relações sintáticas ou intemormativas envolvem questões de infra e supra- 

ordenação, que conduzem à hierarquização e ao controle da constitucionalidade. 

Assim, “terá eficácia jurídica se ela tiver condições de aplicabilidade, podendo 

produzir concretamente seus próprios efeitos de direito”.

Cuidando da eficácia jurídica, Rui BARBOSA ensinou que não há na 

Constituição cláusulas com valor de meros conselhos ou avisos, já que todas 

são ditadas pela soberania nacional ou popular aos órgãos do Estado, têm toda 

força imperativa.192

Por sua vez, o fenômeno eficacial alusivo à relação semântica liga-se à 

eficácia social, entre a norma constitucional e a realidade fático-social a que se refere. 

Sob esse ângulo, eficaz seria a norma constitucional de fato obedecida, por ser 

aplicada concretamente, adequada à realidade social e aos valores positivos. 

“Requisito essencial da eficácia social seria, portanto, a efetividade da aplicação 

jurídica, pois somente se verificaria na hipótese da norma, com potencialidade para 

regular certas relações, ser realmente aplicada a casos concretos”.193

Dentro desse raciocínio pode-se constatar que a norma jurídica tem antes 

eficácia jurídica para, em um segundo momento, adquirir eficácia social, o que leva à 

identificação, em relação ao fenômeno eficacial, de dois momentos distintos: um 

relacionado à possibilidade de produção de efeitos e outro à sua efetiva obediência. 

Portanto, é possível encontrar normas jurídicas dotadas de eficácia jurídica sem
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contudo possuir eficácia social, podendo disso resultar a revogação de normas 

anteriores, dentro do universo normativo sem haver o seu efetivo cumprimento no 

plano social.

É com o termo efetividade que Luís Roberto BARROSO trata da eficácia social, 

assinalando, como fez REALE, o “cumprimento efetivo do Direito por parte de uma 

sociedade”, “aos efeitos que uma regra suscita através do seu cumprimento”, isto é, à 

concretização do comando normativo, “sua força operativa no mundo dos fatos”.194

Nos dias de hoje já não restam dúvidas quanto a reconhecer a força 

imperativa das normas constitucionais e em considerar que a Constituição é um 

conjunto de dispositivos que estabelecem comportamentos obrigatórios para o Estado 

e para os indivíduos. Assim, suas normas podem ser desobedecidas quando não se faz 

o que ela determina ou quando se faz o que ela proíbe.

Geralmente a efetividade, isto é, a observância das normas constitucionais 

resulta de cumprimento espontâneo, porém, podem haver situações em que isso não 

aconteça. Luís Roberto BARROSO alerta para o fato de poder haver casos de 

insubmissão numericamente expressiva, quando não generalizada, à disciplina 

constitucional, em situações nas quais confronta-se com um sentimento social 

arraigado. Nesta última hipótese ou a determinação cairá em desuso ou sua efetivação 

dependerá de coação estatal mediante processo próprio, que deverá impor sua 

observância obrigatória.

Contudo, não se pode esquecer que, em que pese o direito existir para 

realizar-se, isto depende da capacidade de aplicação de suas normas, pois a norma só 

pode ser aplicada se estiver apta para incidir, e as normas constitucionais, espécie do 

gênero normas jurídicas, não fogem à necessidade da aptidão para que possam 

realizar-se no mundo fenomênico, o que depende do modo como regula a matéria 

de que trata.
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Certo é que em virtude do conteúdo e da estrutura de certas normas 

constitucionais, essas não podem produzir imediatamente seus efeitos jurídicos, às 

vezes pela falta de uma legislação ulterior por ela exigida, o que produz sua 

incompletude, visto que a ausência da norma pedida impede a sua plena eficácia. 

Outras, por seu modo de disciplinar o comando nela contido, o que já levou a autores, 

como GORDILLO, a ponderar sobre a sua efetiva imperatividade ou força coativa.195

Jorge VANOSSI estudando as normas constitucionais e sua capacidade de 

produção de efeitos, refere-se a casos em que o constituinte adota uma terminologia 

que não tem valor jurídico, ou que as palavras, como dizia BEELSA, não implicam 

nada que se configure como direito ou obrigação relativa a uma prestação. Tais 

expressões, segundo VANOSSI, seriam as que afirmam que “o trabalho deve ser 

protegido pela sociedade”; “a sociedade deve velar ou deve estimular”. Para ele, tais 

disposições são verdadeiras abstrações, que não chegam a assumir a função de normas 

de conduta nem de normas de organização, porque não estão destinadas aos órgãos do 

Estado e tampouco outorgam precisos direitos subjetivos. Assim, considera que “essas 

inserções evangelizadoras ou moralistas nos textos constitucionais, são absolutamente 

inócuas do ponto de vista jurídico” refletindo uma péssima técnica constituinte, cujo 

efeito é despertar expectativas políticas cuja imediata satisfação resulta 

indefinidamente postergada, com graves riscos de frustração coletiva.196

Este é um caso excepcional de disciplina das normas constitucionais, 

dirigidas à sociedade; porém, diferente é a situação quando o constituinte opta por 

incluir no texto da Constituição fórmulas que implicam o estabelecimento de 

competências, objetivos ou fins dirigidos aos órgão do Poder Público, mesmo que o 

seu sentido seja de cunho ético-político.
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Nessa última hipótese é lapidar a lição de Celso Antônio Bandeira de 

MELLO, quando ressalta a imperatividade e eficácia de tais disposições, pois

[...] não faria sentido que o constituinte enunciasse certas disposições apenas por dasfastio ou por 
não sopitar seus sonhos, devaneios ou anelos políticos. A seriedade do ato constituinte impediria a 
suposição de que os investidos em tão alta missão, dela se servissem como simples válvula de 
escape para emoções antecipadamente condenadas, por seus próprios emissores, a permanecerem no 
reino da fantasia. Até porque, se desfrutavam do supremo Poder jurídico, seria ilógico que, 
desfrutando-o, houvessem renunciado a determinar impositivamente aquilo que consideravam 
desejável, conveniente, adequado.197

A concretização ou a efetividade da norma constitucional, no sentido de sua 

real observância, é o grande problema que aflige o estudioso do Direito Constitucional, 

o que não impede afirmar que não existem normas constitucionais destituídas de 

eficácia, mesmo reconhecendo que elas diferem entre si em estrutura e possibilidade 

de aplicação. Porém, o mais importante a observar é que mesmo aquelas que 

necessitam de normas regúlamentadoras integrativas e, mais ainda, as que apenas 

determinam um programa de ação para o Estado, um norte a atingir, possuem campo 

próprio de eficácia, e é dentro desse campo que procuraremos situar o nosso estudo.198

197MELLO, C.A.B., Eficácia das normas..., p.238.

198FERRARI, Regina Maria Macedo Nery, Necessidade da regulamentação constitucional. Revista 
dos Tribunais - Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, v.5, n.18, p.66, jan.-mar.
1997.
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CAPÍTULO 3 - AS NORMAS CONSTITUCIONAIS E A SUA APLICABILIDADE

3.1 APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

Todas as normas que integram uma Constituição do tipo rígido comungam 

da mesma natureza. Isto significa dizer que, em decorrência da rigidez constitucional, 

todas as suas normas são constitucionais, vale dizer, comungam do mesmo nível de 

superioridade hierárquica, da mesma força cogente. Desta forma, em que pese haver, 

em um mesmo documento constitucional, regras de diversos tipos, que postulam 

finalidades diferentes, pode-se reconhecer que formam um sistema de normas que se 

condicionam reciprocamente,199 e que conservam a mesma imperatividade, na medida 

em que contêm um mandamento, uma ordem, com força jurídica e não apenas moral. 

Tal característica une à sua inobservância um mecanismo próprio de coação que lhes 

garanta a imperatividade, posto que as disposições constitucionais não são apenas 

normas jurídicas, mas possuem, além disso, caráter de superioridade normativa em 

face das demais integrantes do mesmo sistema.

Nesse sentido é preciosa a lição de Rui BARBOSA, que asseverou que não 

há, em uma Constituição, cláusulas que representem o valor de meros conselhos, 

avisos e ilações. Todas têm a força imperativa de regras ditadas pela soberania 

nacional ou popular aos seus órgãos. Uma Constituição é feita para ser observada e, 

não obstante serem da mesma natureza e hierarquia, suas normas não são aplicadas 

com a mesma intensidade, o que propicia estudar a capacidade de sua aplicação, o que 

pode ser analisada sob o aspecto de sua eficácia jurídica, isto é, em razão de sua 

estrutura normativa, voltada para a possibilidade de sua aplicação, nos limites

■"SILVA, J.A., Aplicabilidade..., p.47.



objetivos de seu teor normativo200 e no sentido de sua efetividade, vale dizer, de sua 

efetiva realização, “da circunstância de uma conduta humana conforme à norma se 

verificar na ordem dos fatos”.201

Já tivemos oportunidade de analisar, no curso deste trabalho, o difícil tema da 

eficácia normativa, da qual só é possível concluir que engloba, indubitavelmente, diversos 

aspectos passíveis de problematização. Mas aqui, como núcleo deste estudo, será motivo 

de interesse a eficácia das normas constitucionais e, dentre elas, as das chamadas normas 

constitucionais de eficácia reduzida ou limitada, vinculando-as à noção de aplicabilidade e 

efetividade, isto é, à qualidade para produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos e 

à realização do direito, ao desempenho concreto de sua função social. Trata-se, portanto, 

de considerar a possibiüdade de aplicação e a efetividade das normas constitucionais, 

aquela como potencialidade e esta como realizabilidade, praticidade, isto é, a efetiva 

justiciabilidade das normas programáticas.202

É lógico pensar que a efetividade refere-se à qualidade de a norma vigente 

poder produzir efeitos concretos não só em relação à realidade social, mas também em 

suas relações intemormativas,203 o que fica na dependência de sua aptidão para incidir, 

para reger, da “capacidade de o relato de uma norma dar-lhe condições de atuação”.204 

Assim sendo, é dentro desses dois modos de analisar a eficácia normativa que se deve 

considerar a aplicabilidade das normas constitucionais, principalmente quando se 

identificam, e se pretende estudar, as normas constitucionais programáticas.

Considerando a possibilidade de aplicação das normas constitucionais, as 

condições de sua atuação, da sua dependência, ou não, da existência de outras normas 

para que isso seja possível, Geraldo ATALIBA ponderou: “Tem sido conceituada a
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eficiência dos atos jurídicos como a força ou poder que têm e que lhes é atribuída pela 

ordem jurídica para produzir os feitos desejados (pela ordem jurídica), que lhes são 

próprios; ou com a aptidão para produzirem efeitos jurídicos”.205

É no sentido de sua aptidão para incidir que José Afonso da SILVA comenta 

que: “A eficácia jurídica da norma designa a qualidade de produzir, em maior ou 

menor grau, efeitos jurídicos, ao regular desde logo as situações, relações e 

comportamentos nela indicados”. Assim, a aplicabilidade e eficácia são aspectos de 

um mesmo fenômeno, podendo a aplicabilidade ser encarada como potencialidade ou 

como realizabilidade.206

Atinente à sua aplicabilidade ou potencialidade, é possível identificar 

diferentes graus de incidência das normas que integram uma Constituição, isto é, 

conforme disponham, ou não, as disposições constitucionais de normatividade 

suficiente para reger, direta e imediatamente, os interesses cogitados ou as matérias 

sobre as quais incidem.207

Nem todas as normas que integram uma Constituição são passíveis de incidir 

imediatamente sobre a realidade de que tratam. Muitas só poderão ser aplicadas, no 

sentido de sua execução plena, quando da interposição de uma outra norma, genérica e 

abstrata, entre o que enuncia e a concretização por ela visada. Esta aptidão para atuar 

depende do modo como a norma regula a matéria, ou seja, a plena incidência 

normativa está condicionada pela forma em que regula a respectiva matéria. Portanto, 

quando descrito por inteiro o seu mandamento, quando o comando constitucional é 

bastante em si, não existe a necessidade de edição de legislação intermediária, que lhe 

venha compor o sentido para deflagrar todos os seus efeitos, posto que tem autonomia 

operativa suficiente para tanto.
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É o que ocorre, por exemplo, com o art. 44, da Constituição Federal de 1988, 

quando determina que: “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”. E, nos artigos 45 e 46, respectivamente, 

determina que a Câmara compõe-se de representantes do povo e que o Senado Federal 

compõem-se de representantes dos Estados e Distrito Federal, eleitos segundo o 

princípio majoritário.

Por sua vez, a Constituição, em determinados casos, afirma que a executoriedade 

dessas normas depende de lei complementar ou ordinária, como, por exemplo, ao 

determinar, no art. 7°, XXVII, que os trabalhadores terão direito à proteção em face da 

automação, na forma da lei; no art. 79, parágrafo único, que lei complementar poderá 

conferir ao Vice-Presidente da República outras atribuições, além de auxiliar o 

Presidente, sempre que por ele for convocado para missões especiais. Aqui as 

disposições constitucionais, para terem um mandamento jurídico completo, dependem 

de complementação, por via de legislação infraconstitucional ordinária ou 

complementar, e sua executoriedade fica na dependência da edição de lei posterior. As 

normas constitucionais que dependem de complementação não proporcionam, por si 

mesmas, o benefício pretendido que ficará na dependência da edição normativa 

infraconstitucional pedida, impedindo, entretanto, a existência de comportamentos 

antinômicos ao nela estabelecido.208

É importante registar que Meirelles TEIXEIRA, depois de identificar que um 

dos mais importantes aspectos da vigência da norma é o afeto à sua aplicabilidade, 

refere-se a casos de difícil solução, vale dizer, à qualidade da norma no sentido de 

aplicar-se desde logo, independente de regulamentação por lei ordinária (ou 

complementar), ou quando necessita dessa regulamentação para ser considerada como 

aplicável, isto é, “quando o preceito constitucional não contenha referência expressa à

208DINIZ, Norma constitucional..., p.37.



lei ordinária regulamentadora. Nesse caso, para decidir sobre a auto-aplicabilidade, ou 

não da norma constitucional, deverá o jurista recorrer à própria natureza, à própria 

estrutura, ao próprio enunciado, ao conteúdo da norma e às exigências lógicas de sua 

aplicação; para concluir sobre a sua aplicabilidade”. Cita como exemplos de tais 

dispositivos o que diz que “todos são iguais perante a lei” (art. 52, caput), o que 

determina que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada” (art. 52, XXXVI), o previsto no art. 52, XXXV, quando trata que “a lei 

não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de Direito 

Individual” (art. 52, XXXV). Pergunta então o citado autor, “serão esses preceitos 

auto-aplicáveis, ou dependem de regulamentação por lei ordinária?”209

O constituinte de 1988 determinadou, no parágrafo l 2, do artigo 52, que “As 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, 

copiando o art. 18 da Constituição Portuguesa, o que, segundo CANOTILHO, não quer 

dizer apenas que tais direitos se aplicam independentemente da intervenção legislativa, 

mas, também, que valem diretamente contra a lei, quando esta estabelece restrições em 

desconformidade com a Constituição, o que implica a inconstitucionalidade de todas 

as leis pré-constitucionais contrárias às normas da Constituição que consagram e 

afirmam direitos, liberdades e garantias ou direitos de natureza análoga.210

Deve-se considerar oportuno o registro da opinião de Meirelles TEIXEIRA, 

quando se está a estudar a aplicabilidade das normas constitucionais, ou seja, o fato de 

certas normas constitucionais, ao preverem um comportamento, não fazerem 

referência expressa à necessidade de emissão de norma regulamentadora. Esse modo 

de prever o comando tem a preferência do legislador constituinte, posto que a maioria 

dos dispositivos constitucionais não faz referência à sua regulamentação.211
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José Afonso da SILVA, quando examina o plano da eficácia das normas 

jurídica, afirma que a sua imperatividade revela-se ao determinar um agir ou um não 

agir, distinguindo as normas preceptivas, aquelas que determinam uma conduta positiva, 

das proibitivas, que impõem um não atuar, um não fazer. Reconhece que, em grande 

parte, as normas constitucionais são desses dois tipos e que é possível, em um mesmo 

dispositivo, encontrar uma norma preceptiva como proibitiva, como é o caso previsto no 

art. 52, IV, em que a norma é preceptiva na medida em que determina que “é livre a 

manifestação do pensamento” e proibitiva quando diz: “sendo vedado o anonimato”. 

Cita como exemplo de norma constitucional preceptiva a que determina que: ‘Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (art. 59, caput); 2. “O Poder 

Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional”; 3. “A competência da União para 

emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central” (art. 164) e como 

exemplos de normas constitucionais proibitivas, dentre outras, relaciona: 1. (art. 52, III) 

“Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”; 2. (art. 

52, XLV), “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”; 3. (art. 52, XXXVII), “não 

haverá juízo ou tribunal de exceção”.212

Tal modo de dispor condutas pode ser lido não só com um sentido preceptivo, 

mas também proibitivo. É o que se pode identificar quando se vê que o art. 52, II, da 

Constituição Federal, determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei, o que equivale dizer que só a lei pode obrigar a 

alguém fazer ou deixar de fazer alguma coisa.213

Dentro dessa idéia de normas constitucionais preceptivas -  que impõem uma 

conduta -  e proibitivas -  que impõem uma omissão, um não fazer - , sob o ponto de 

vista de sua aplicabilidade, pode-se identificar as que exprimem, diretamente, uma 

regra obrigatória, suficiente por si mesma e, por isso, consideradas como auto-

212SILVA, J.A., Aplicabilidade., p.67.

213VECCHIO, Giorgio dei. Philosophie du droit. Paris : Dalloz, 1953. p.286.



aplicáveis e as que por não serem bastantes em si mesmas ficam na dependência de 

outras e são chamadas não auto-aplicáveis.

Importa fixar que é da análise do preceito constitucional que o intérprete pode 

concluir sobre a sua capacidade de aplicação, vale dizer, se o comando contido na norma é 

completo, se sua eficácia é plena, e incide diretamente sobre a matéria que lhe serve de 

objeto, ou, ao contrário, se para sua aplicação necessita da elaboração de outras normas 

(ordinárias ou complementares), que completem o seu alcance e o seu sentido.

3.2 CLASSIFICAÇÕES DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUANTO A SUA 

APLICABILIDADE

Antes de analisar, sem a pretensão de fazê-lo de modo exaustivo, as 

classificações das normas constitucionais quanto a sua aplicabilidade, é preciso 

argumentar sobre o valor relativo que assumem todas as classificações e aceitar o 

ensinamento de Genaro CARRIÓ, quando diz que, no âmbito jurídico, essas 

classificações não são verdadeiras ou falsas, mas sim úteis ou inúteis. Assinala 

CARRIÓ que “Decidir-se por uma classificação é como optar pelo sistema métrico 

decimal frente a sistemas de medidas dos ingleses”. O peso das classificações está 

ligado à tradição que a acompanha, e afirma: “Os juristas acreditam que essas 

classificações constituem a verdadeira forma de agrupar as regas e os fenômenos, em 

vez de vê-las como simples instrumento para uma melhor compreensão destes. Os 

fenômenos devem acomodar-se às classificações e não o inverso”.214

Foi a doutrina norte-americana, encabeçada por COOLEY e seguida entre nós 

por Rui BARBOSA, que considerou, sob o ponto de vista da capacidade de aplicação, 

as normas constitucionais em self-executing provisions e not self-executing provisions, 

expressão traduzida entre nós pelas expressões normas auto-aplicáveis ou auto- 

executáveis, isto é, quando tratam de preceitos completos que não requerem de
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nenhuma complementação por via de lei infraconstitucional e que assim têm aplicação 

imediata, ou normas não auto-aplicáveis ou não auto-executáveis que dependem de 

complementação legislativa para serem executadas.215

Para COOLEY, “Pode-se dizer que uma norma constitucional é auto-executável, 

quando nos fornece uma regra mediante a qual se possa fruir e resguardar o direito 

outorgado, ou executar um dever imposto; e não auto-executável, quando meramente 

indica princípios, sem estabelecer normas por cujo meio se logre a dar a esses princípios 

vigor de lei”.216 Vista por esse ângulo, é possível, tal classificação, indicar a existência de 

normas constitucionais destituídas de imperatividade e eficácia, o que é absolutamente 

falso, pois se as normas ditas não auto-executáveis produzem sempre efeitos jurídicos, as 

auto-executáveis também podem comportar desenvolvimentos pela legislação 

infraconstitucional. Isto posto, é preciso reconhecer que difícil é localizar, na teoria 

clássica norte-americana, a importância e eficácia das normas programáticas reveladoras 

de valores que possibilitam a realização de ideais políticos e sociais, voltados para a 

concretização do bem comum. Porém, não se deve olvidar que a doutrina clássica não 

conhecia os direitos sociais e econômicos, sociais e culturais, tais como os contemplados 

pelas constituições atuais e que os direitos de liberdade e igualdade conhecidos à época, 

eram previstos por meio de normas auto-aplicáveis.217

Rui BARBOSA, aceitando a auto-executoriedade ou não das normas 

constitucionais, reconhece que é da expressão literal de seu enunciado e conteúdo que será 

possível perceber se determinado preceito é dirigido ao legislador ou se pode ser objeto de 

apücação pelo Judiciário, o que depende da norma exigir uma concretização legislativa,
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conforme a possibilidade de, por si só, gerar efeitos jurídicos ou por conter apenas 

princípios genéricos. A norma constitucional só é auto-aplicável ou auto-executável, à 

medida que permite sua aplicação, isto é, na medida de seu grau de completude.218

A posição norte-americana, abraçada e defendida por Rui BARBOSA, foi 

seguida entre nós, por várias décadas, e dentre seus seguidores podemos citar Pontes 

de MIRANDA, que, embora aceitando a classificação das normas, no que concerne à 

sua aplicabilidade, em dois grupos, (a) normas bastantes em si mesmas, que 

independem de concretização legislativa para alcançarem sua eficácia plena; b) normas 

incompletas que reclamam atuação do legislador infraconstitucional) reconheceu a 

existências de normas constitucionais do tipo programático, e isso como conseqüência do 

fracasso do modelo liberal.

Aceitou, então, que esse tipo normativo também é dotado de certo grau de 

cogência, posto que cerceiam a atividade do legislador, na medida em que não podem 

contrariar o estabelecido pela Constituição.219

Não é possível deixar de registrar a opinião de Ingo Wolfgan SARLET, 

quando anota que:

[...] há que destacar a crítica que atribui às concepções clássicas uma natureza anacrônica, 
desvinculada da realidade vigente, na medida em que cunhada e aplicável apenas sob a égide das 
Constituições de matriz liberal, sendo, portanto, incompatível com o constitucionalismo social 
dominante em nosso século, no qual assume relevo o caráter programático de parte das normas 
constitucionais, estabelecendo uma atuação positiva aos poderes públicos na esfera socioeconômica, 
além de revelar, também sob este aspecto, que a doutrina clássica de longe não fornece a melhor e 
única solução para o problema da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais.220

A mesma crítica tem cabimento para a distinção apresentada pela 

jurisprudência norte-americana, de normas constitucionais mandatárias, de 

cumprimento irrecusável e diretorias, que permitem ao legislador dispor 

diferentemente ao comando nelas previsto.
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Foi com esse sentido que Caetano AZZARITI considerou que as normas 

constitucionais podem ser preceptivas, isto é, de caráter obrigatório e impositivo e 

diretivas, que não sendo obrigatórias, podem ser violadas pela lei ordinária, sem que 

tal desrespeito possa caracterizar uma inconstitucionalidade. Tais normas trazem 

somente uma diretriz para o legislador futuro e não tendo qualquer tipo de eficácia não 

são consideradas como normas jurídicas.

Essa postura foi fortemente criticada por Flamínio FRANCHINI221 e Ugo 

NATOLI.222 PALLIERI, porém, considerava que a norma constitucional diretiva produz 

efeitos indiretos, pois, embora sem constranger o legislador a seguir um caminho, 

obriga-o a não usar via diversa.

Vezzio CRISAFULLI, analisando as normas constitucionais quanto à sua 

aplicabilidade, considera que algumas têm eficácia plena e com imediata aplicação e 

outras eficácia limitada, que podem ser de legislação e programáticas. Assim sendo, as 

normas de eficácia limitada de legislação são insuscetíveis de aplicação imediata por 

razões técnicas e aludem a uma normação futura que determinarão os seus limites e, 

por sua vez, as programáticas, que se dirigem aos órgãos estatais, principalmente ao 

legislativo, são normas jurídicas eficazes, em virtude de sua eficácia negativa, isto é, 

paralisam os efeitos de toda e qualquer normas jurídica contrária a seus comandos.223

O desenvolvimento da doutrina italiana sobre o tema agora tratado foi 

motivado por diversas decisões judiciais, tais como a que firmou o princípio de que 

uma norma constitucional tem, como resultante de sua eficácia, o condão de revogar, 

tacitamente, as disposições de leis que com ela sejam incompatíveis. Outro exemplo 

foi a decisão emitida em 7 de fevereiro de 1948, que estatuiu
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98
[...] a Constituição é um complexo de normas jurídicas, que são principalmente preceptivas, mas que 
também podem ser apenas diretivas ou programáticas, enquanto tenham por destinatário, além dos 
sujeitos de direito, também o futuro legislador ordinário, ante o qual a norma jurídica constitucional 
é posta num grau hierárquico mais elevado. Mais precisamente, as normas consagradas na 
Constituição -  feita exceção daquelas que habitualmente lhe constituam o preâmbulo -  são 
preceptivas como todas as normas jurídicas; mas algumas são de imediata aplicação, outras não. E 
mister examinar caso por caso.224

José Horácio Meirelles TEIXEIRA, partindo do entendimento de que toda e 

qualquer norma constitucional tem eficácia ou algum tipo desta, podendo variar entre 

um mínimo e um máximo, considerando, portanto, sua natureza gradual, apresentou 

uma classificação em dois grupos. Para ele, as normas constitucionais podem ter 

eficácia plena ou eficácia limitada ou reduzida. As primeiras “produzem desde o 

momento de sua promulgação, todos os seus efeitos essenciais, isto é, todos os 

objetivos especialmente visados pelo legislador constituinte, porque este criou, desde 

logo, uma normatividade para isso suficiente, incidindo direta e imediatamente sobre a 

matéria que lhes constitui objeto”. As segundas são “aquelas normas que não 

produzem, logo ao serem promulgadas, todos os efeitos essenciais, porque não se 

estabeleceu sobre a matéria uma normatividade para isso suficiente, deixando total ou 

parcialmente essa tarefa ao legislador ordinário”.

Em que pese aceitar a existência de normas de eficácia plena, Meirelles 

TEIXEIRA refere-se ao fato de não caracterizarem uma completa exaustão, no que diz 

respeito aos seus efeitos, mas à capacidade de gerarem, desde logo, seus efeitos 

essenciais. Dividindo, ainda, as normas de eficácia limitada em dois grupos, isto é, em 

normas programáticas e de legislação. As primeiras versam sobre matéria de natureza 

ética e social, representam verdadeiros programas de ação destinados ao legislador 

ordinário, enquanto as de legislação dependem, para alcançar sua eficácia plena, aqui 

entendida como a capacidade de produzir todos os seus efeitos essenciais, de 

legislação concretizadora, já que, regulando diretamente a matéria que constitui seu

224SDLVA, J.A., A plicabilidade, p.78.



objeto, são insuscetíveis de aplicação imediata, por estarem condicionadas à existência 

de legislação ulterior instrumental.225

É importante verificar que Meirelles TEIXEIRA, ao admitir as normas de 

eficácia plena, revela posição interessante, na medida em que reconhece que tais 

normas incidem direta, imediatamente e de modo pleno sobre a matéria que lhes 

constitui objeto, ao passo que as de eficácia limitada também incidem sobre a matéria 

que lhes constitui objeto, mas de forma parcial ou totalmente mediata ou indireta, 

relegando ao legislador a tarefa de lhes dar operatividade. Tal postura leva a visualizar 

e até sugerir um outro enfoque para analisar as norma constitucionais quanto a sua 

capacidade de aplicação, isto é, a partir do objeto da norma, daquilo que ela pretende, 

se conferir competência, criar um direito ou estruturar um órgão.

José Afonso da SILVA, entre nós, depois de criticar, por considerar 

insuficiente a conclusão, da doutrina e jurisprudência italiana, defende que as normas 

constitucionais quanto a sua capacidade de aplicação podem ser: 1. Diretivas ou 

programáticas, quando dirigidas essencialmente ao legislador; 2. Normas preceptivas, 

obrigatórias, de aplicabilidade imediata e normas preceptivas, obrigatórias, mas não de 

aplicabilidade imediata. E apresenta a sua classificação, discriminando-as em três 

categorias, em: 1. Normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata; 

2. Normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata, mas passíveis 

de restrição; 3. Normas Constitucionais de eficácia limitada ou reduzida de 

aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque só “incidem totalmente sobre esses 

interesses após uma normatividade ulterior que lhes desenvolva a eficácia, conquanto 

tenham uma incidência reduzida e surtam outros efeitos não essenciais, ou, melhor, 

não dirigidos aos valores-fins da norma, mas apenas a certos valores-meios e 

condicionantes”.226
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Não obstante, reconhece José Afonso que “não é fácil determinar um critério 

para distinguir as normas constitucionais de eficácia plena daquelas de eficácia contida 

ou limitada”. Tal postura tem sentido, pois mesmo aceitando que tais normas têm 

caracterização específica, sendo completas no que determinam e supérfluo o auxílio 

supletivo da lei, para exprimir o que intenta ou realizar o que exprime, levando em 

conta os exemplos fornecidos pelo autor como de normas de eficácia plena, não é 

possível identificar com exatidão o sentido de sua auto-aplicabilidade absoluta. E 

assim é, pois é diferente a capacidade de aplicação do art. 28, da Constituição Federal, 

com a redação dada pela Emenda 16/97, ao dispor que “A eleição do Governador e do 

Vice-Govemador 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 l 2 de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao mais o 

disposto no art. 77”; daquela prevista no parágrafo único, do artigo l 2, quando diz: 

“Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição, ainda, da disciplinada no parágrafo único 

do art. 44: “Cada legislatura durará quatro anos” e no art. 40, parágrafo l 2, II, que 

determina que a aposentadoria é compulsória, aos 70 (setenta) anos.

Na primeira hipótese, a do art. 28, sua aplicabilidade plena depende de lei 

que informará quando deverá haver o segundo turno para eleição de Governador e de 

Vice-Govemador, já no caso do parágrafo único do art. I2, é a própria Constituição 

que determina como será a representação, sem eximi-la, todavia, do auxílio supletivo 

da lei que propiciará efetivá-la. No parágrafo único do art. 44 e no parágrafo l 2, II, do 

art. 40, a densidade da norma constitucional é muito mais consistente no que tange à 

sua capacidade de aplicação, à sua aptidão para que opere a subsunção dos fatos às 

hipóteses previstas na norma. Tal posicionamento embasa-se no reconhecimento de 

que o direito é elaborado com vista a produzir efeitos práticos, ou seja, os enunciados 

normativos não devem conter-se ao plano teórico, abstrato, mas visar ao campo 

concreto das incidências fáticas, o que leva ao reconhecimento de que em relação a



certas normas tidas como de eficácia plena com aplicabilidade imediata por José 

Afonso, pode-se admitir graus de completude normativa, o que reforça a observação 

de Meirelles TEIXEIRA, quando assevera que “quando se fala em norma completa, tal 

conceito se refere a uma aptidão da norma para significar e produzir seus efeitos 

essenciais, não todos possíveis”.227

Na verdade, tal fato não passou despercebido para José Afonso, na medida 

em que observa que “muitas vezes, uma norma insulada não se apresenta com o 

caráter peremptório de sua eficácia plena; mas, se a compreendermos dentro de um 

conjunto de disposições reguladoras de um determinado instituto, veremos que ela se 

integra do caráter pleno necessário à sua aplicabilidade imediata”.228

Dentro da classificação ora analisada, vê-se que o autor apresenta uma 

segunda categoria das normas constitucionais consideradas sob o aspecto de sua 

capacidade de aplicação. São as normas constitucionais de eficácia contida, que se 

diferenciam das de eficácia limitada, pois que a legislação futura prevista em seu 

comando impede a sua integridade e restringe a plenitude de sua eficácia. Desta forma, 

enquanto não expedida a legislação restritiva, sua eficácia será plena, sua 

aplicabilidade é direta e imediata, já que não fica condicionada à normação ulterior, 

em que pese seus limites dependerem de lei ou circunstâncias restritivas 

constitucionalmente admitidas. Fartos são os exemplos desse tipo de normas 

constitucionais, principalmente entre as que instituem direitos e garantias 

fundamentais, como, por exemplo, o art. 52, VIII, ao dispor: “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 le r .229
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A terceira espécie de normas constitucionais reconhecida pela classificação 

de José Afonso é a das que possuem eficácia limitada, isto é, as que se caracterizam 

por não terem normatividade suficiente e dependerem de lei ulterior para que possam 

surtir os efeitos visados pelo constituinte. Essas normas são, verdadeiramente, o 

grande problema a enfrentar quando se quer analisar a aplicabilidade das normas 

constitucionais e, principalmente, a justiciabilidade das normas programáticas.

Segundo opinião do autor ora em comento, as normas de eficácia limitada 

englobam, por sua vez, tanto as normas declaratórias de princípios institutivos e 

organizatórios, definidoras da estrutura e funções de órgãos e instituições, cuja feição 

definitiva depende da atuação do legislador ordinário, como as declaratórias de 

princípios programáticos. É interessante anotar que a palavra “princípio” é, em relação 

às primeira, empregada na acepção de começo ou início, isto é, “são normas que 

contêm o início ou esquema de determinado órgão, entidade ou instituição”, no caso 

das segundas, ou seja, quando fala de princípio programático, refere-se a esquemas 

genéricos, “simples programas a serem desenvolvidos ulteriormente pela atividade dos 

legisladores ordinários”.230

Quando a preocupação do estudioso volta-se para o problema relativo ao 

efetivo respeito das normas constitucionais e, dentre elas, principalmente, o das 

programáticas, deve ater-se, indubitavelmente, nessa seara, na qual se localiza a maior 

possibilidade de descumprimento da Constituição e sendo esse o núcleo de nosso 

interesse, volta-se a analisá-lo mais tarde, em capítulo específico.

A doutrina contemporânea brasileira teve a oportunidade de se ver 

enriquecida pelo trabalho apresentado por Celso Ribeiro BASTOS e Carlos Ayres 

BRITTO, que a partir da vocação das norma constitucionais para atuarem com ou sem 

o concurso de outra vontade modeladora dos seus comandos, isto é, da vontade do 

constituinte que deseja o regime de convivência da norma constitucional com outra 

que lhe integre o sentido, ou da vontade que se quer aplicada com exclusividade, no
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que diz respeito ao núcleo mandamental por ele plasmado classificam as normas 

constitucionais como de mera aplicação e de integração.

‘Aplicação’, atiente à atuação pura e simples daquela vontade constitucional que, sobre ser de plena 
eficacidade, não se acasala com nenhum outro querer legislativo de menor hierarquia. ‘Integração’, 
no sentido de íntima composição de duas vontades legislativas vocacionadas para a coalescência, 
uma de escalão constitucional e outra de graduação ordinária, ainda que a primeira seja de eficácia 
plena. Com o que a palavra ‘integração’ assume um significado ambivalente, mais amplo que o 
consagrado pela Teoria Geral do Direito (a propósito das lacunas jurídicas), pois ora toma o sentido 
de complemento, colmatação ou preenchimento de um vazio regratório preexistente, ora tem a 
acepção de encurtamento, redução ou contração de um campo regulatório de maior abrangência. Daí 
as espécies ‘completáveis’ e restingíveis, em que o gênero das normas de integração se desdobra.

As restringíveis só podem ser configuradas por expressa dicção 

constitucional, enquanto as completáveis podem existir tanto no silêncio quanto na 

explícita avocação do Texto Magno.231

A opinião de Celso BASTOS e Carlos BROTTO é interessante para a análise 

da respeitabilidade ou eficácia das normas programáticas, na medida em que afirmam 

que: “Por efeito do princípio da supremacia das normas constitucionais, os modelos 

ordinários a elas hão de se conformar, obrigatoriamente”. A Constituição pode conviver 

com uma legislação ordinária que reforce ou complete o perfil de um direito, um 

instituto, ou uma determinada figura constitucional, mesmo que a Lei Menor seja silente 

quanto a tal reforço ou complemento. Mas quando se trata de podar o texto maior, 

impondo limites à vontade constituinte, é necessária, em decorrência da lógica do 

sistema, a prévia e expressa autorização constitucional, sem a qual se subverte o 

princípio hierárquico. Portanto, ou a Constituição admite, expressamente, ser castrada 

em relação a determinadas matérias ou não o quer. Este é o sentido que deve ser levado 

em conta quando se quer analisar não só a aptidão para a aplicabilidade das normas 

constitucionais programáticas, bem como quando se quer postular a sua efetividade.

Jorge MIRANDA, constitucionalista português contemporâneo da melhor 

estirpe, depois de abordar a possibilidade de classificar as normas constitucionais, em 

harmonia com diversos critérios, alude à que as diferencia em: normas constitucionais

231 BASTOS; BRITO, p.62-63.



exeqüíveis e não exeqüíveis por si mesmas; as primeiras, aplicáveis por si mesmas, 

sem necessidade de lei que as complete; as segundas carecem de normas legislativas 

que as tomem plenamente aplicáveis. Ao lado desta classificação refere-se àquela que 

considera as normas constitucionais como preceptivas e programáticas, sendo que as 

preceptivas são de eficácia incondicionada ou não dependentes de condições 

institucionais ou de fato e as programáticas as que, dirigidas a certos fins e a 

transformações não só da ordem jurídica, mas também das estruturas sociais ou da 

realidade constitucional, implicam a verificação pelo legislador, no exercício de um 

verdadeiro poder discricionário, da possibilidade de as concretizar.

Alerta Jorge MIRANDA que entre as normas exeqüíveis e não exeqüíveis por 

si e entre as preceptivas e programáticas não existe diferença de natureza e valor; só 

existe diferença de estrutura e de projeção no ordenamento, na medida em que 

nenhuma delas é uma mera proclamação política ou cláusula não vinculativa e que, por 

isso mesmo, não se pode vislumbrar dois graus de validade, mas só graus de realização 

ou efetividade.232

O gradualismo eficacial das normas constitucionais foi reconhecido, também, 

entre nós, por Maria Helena DINIZ, que depois de afirmar que todas as disposições 

constitucionais têm a possibilidade de, à sua maneira, produzir, concretamente, os efeitos 

por ela visados, embora não sejam idênticas quanto à produção de seus efeitos, quanto à 

sua intangibilidade ou emendabilidade. Dentro deste prisma, identifica, dentre as normas 

de eficácia plena, uma espécie diferente de normas, que são as normas constitucionais, 

normas de eficácia absoluta, contra as quais nem mesmo há o poder de emendá-las; são 

aquelas intangíveis, que possuem uma força paralisante total de toda a legislação. São 

exemplos deste tipo de norma “os textos constitucionais que amparam a Federação (art. 

I2), o voto direto, secreto, universal e periódico (art. 14), a separação de poderes (art. 2°) e 

os direitos e garantias individuais (art. 52, I a LXXVH), por serem insuscetíveis de 

emenda, são intangíveis, por força dos arts. 60, parágrafo 42, e 34, VII, a e b”.
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Apresenta a autora em sua classificação, ao lado das normas com eficácia 

absoluta e com eficácia plena, as normas de eficácia relativa, que nada mais são do que 

aquelas que José Afonso da SILVA qualifica como de eficácia contida; são as que 

embora de aplicabilidade plena e imediata, sua eficácia pode ser reduzida, restringida 

“nos casos e na forma que a lei estabelecer”. É preciso anotar que, ao apresentá-las 

como passíveis de restrição, ressalta o fato de que independem, para sua aplicabilidade, 

de interferência do legislador, “pois não requerem normação futura, visto serem de 

aplicação imediata, mas prevêem meios destinados a restringi-las. Logo, enquanto não 

sobrevier a legislação restritiva, o direito nelas contemplado será pleno”. São exemplos 

deste tipo normativo os arts. 52, VIII, XI, XII, XIV, XVI, LX, LXVII, 15, 84, XXVI, 

139,170 parágrafo único e 184 da Constituição Federal vigente.

Reconhece, também, Maria Helena DINIZ, que existem normas 

constitucionais que não têm aplicação imediata, por dependerem de norma posterior, 

que lhes venha desenvolver a eficácia e permitir o exercício do direito ou do benefício 

consagrado; são, por isso, denominadas normas com eficácia relativa complementável 

ou dependente de complementação legislativa. Assim, enquanto não for promulgada a 

lei integrativa, não produzirão todos os efeitos positivos. É dentre elas que localiza as 

normas de princípio institutivo, que dependem de lei para dar corpo a instituições, 

pessoas e órgãos, e as normas programáticas, “que comandam o próprio procedimento 

legislativo, por serem estabelecedoras de programas constitucionais a serem 

desenvolvidos mediante legislação integrativa da vontade do constituinte”. É 

importante salientar que não obstante a afirmação aqui referida, quando trata das 

normas programáticas, a autora afirma, um pouco mais adiante, que nelas o 

constituinte não regulou diretamente os interesses ou direitos, limitou-se “a traçar 

princípios a serem cumpridos pelos poderes públicos (Legislativo, Executivo e 

Judiciário), como programas das respectivas atividades, pretendendo unicamente a 

consecução dos fins sociais pelo Estado. Por exemplo, os arts. 21, IX, 23, 170, 205, 

211,215,218, 226”.233

105

233DINIZ, p. 98-105.



Em relação ao posicionamento de Maria Helena DINIZ, é preciso fazer 

algumas considerações. As normas de eficácia limitada não estão destituídas de 

eficácia, elas apenas não contêm a capacidade de produzir todos os efeitos possíveis, 

por si mesmas, de modo completo e pleno, o que não quer significar que não possuam 

efeito enquanto não haja a atuação do Poder Público. Como já visto, não se pode 

admitir a existência de normas constitucionais destituídas de eficácia, isto é, não 

existem na Constituição normas que configurem meros conselhos, porque todas as 

suas normas são dotadas de imperatividade e mais, imperatividade esta de nível 

superior, no sentido de que vincula ao seu conteúdo todo o mais do complexo 

normativo, sob pena de invalidade, ou melhor, de inconstitucionalidade.

Para CANOTILHO, a Constituição, em virtude de sua força normativa, é uma 

lei vinculativa, dotada de aplicabilidade e efetividade, isto é, como lei deve ser 

aplicada, e, portanto, deve-se afastar a tese que atribui à constituição caráter 

meramente declaratório, ou “uma natureza de simples direção política, um caráter 

programático despido da força jurídica atual caracterizadora das verdadeiras leis”. 

Sendo uma lei, distingue-se, pelo caráter aberto234 e pela estrutura de muitas de suas 

normas que obrigam “à mediação criativa e concretizadora dos ‘intérpretes da 

constituição’, começando pelo legislador (primado da competência concretizadora do 

legislador) e pelos juizes, sem esquecermos hoje o primordial papel concretizador 

desempenhado pelo governo quer na sua qualidade de órgão encarregado da ‘direção 

política’ quer na qualidade de órgão que dirige, superintende e/ou tutela a 

administração pública”. Saber em que medida as normas constitucionais aplicam-se 

diretamente ou quando carecem de interpositio regulativa, dependerá da sua estrutura 

e natureza, mesmo porque, não se pode perder de vista que a constituição deve ser um
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sistema dinâmico de normas, um sistema normativo aberto, com capacidade para 

captar as mudanças da realidade, as concepções cambiantes da “verdade e da justiça”, 

referentes a valores, programas, funções e pessoas. Tal estruturação revela-se por meio 

de um sistema de regras e princípios, o que é de grande utilidade quando se quer 

enfrentar o problema da eficácia das normas constitucionais, isto é, o problema da sua 

aplicabilidade e efetividade, o que será motivo de análise mais adiante.

E cediço, nos dias de hoje, o reconhecimento de que em uma Constituição 

não há simples declarações sem valor normativo e que só o conteúdo de suas normas é 

que poderá determinar o seu alcance em cada caso, isto é, o seu alcance específico. 

Não constitui tarefa fácil identificar quando uma norma constitucional é suscetível de 

aplicação direta, ou em que medida é exeqüível por si mesma, isto é, quando admite a 

mediação legislativa.

CANOTELHO ensina que saber identificar quais as norma constitucionais 

abertas e quais as normas constitucionais densas não é tarefa suscetível de ter 

reconduzida a esquemas fixos e totalizantes. Falar em abertura de uma norma 

constitucional significa “que ela comporta uma delegação relativa aos órgãos 

concretizadores e a densidade, por sua vez, aponta para a maior proximidade da norma 

constitucional relativamente aos seus efeitos e condições de aplicação”. Em virtude de 

sua grandeza variável, considera impossível dizer que existam normas constitucionais 

exeqüíveis por si mesmo e normas constitucionais não exeqüíveis por si mesmo, pois 

quando a norma estabelece um pressuposto de fato, os concretizadores da constituição, 

isto é, o legislador, o juiz e o administrador público têm de adotar certos e

determinados comportamentos.
✓

E possível identificar, na nossa Constituição Federal de 1988, a diferente 

densidade que existe no dispositivo do art. 5, IV, quando diz que “é livre a 

manifestação do pensamento” daquela que prevê, no art. 215, que “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”.
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Assim, existem normas com maior densidade, o que quer dizer menor espaço 

de discricionariedade ou de liberdade de conformação do que em outras; e isto mesmo 

naquelas que admitem a interposição de uma legislação integrativa.

Outra não é a posição defendida por Ingo Wolfgang SARLET, em sua obra 

“A Eficácia dos Direitos Fundamentais”. Depois da constatação de que inexiste norma 

constitucional destituída de eficácia, afirma que “não há como desconsiderar a íntima 

vinculação da noção de densidade normativa com a de eficácia (aplicabilidade) da 

norma”, pois que o conteúdo do dispositivo é de suma importância para determinar sua 

normatividade, o que já foi advogado por Rui BARBOSA, quando afirmou que a 

completude da norma é o pressuposto de sua aplicabilidade e eficácia. Embasado nesta 

especificidade, entende que se pode falar em normas de alta densidade normativa, na 

medida em que, dotadas de suficiente normatividade, encontram-se aptas a, 

diretamente e sem intervenção do legislador ordinário, a gerar seus efeitos essenciais, 

ao lado de normas de baixa densidade normativa, que não possuem normatividade 

suficiente para -  de forma direta e sem um interpositio legislatoris -  gerar seus efeitos 

principais, mas que em virtude de uma normatividade mínima, presente em todas as 

normas constitucionais, sempre apresentam certo grau de eficácia.235

O mais importante no posicionamento de Ingo Wolfgang SARLET, que defende, 

em apoio à formulação de Meirelles TEIXEIRA e arrimo nas lições de CRISAFULLI, a 

sistematização binária, distinguindo as normas de eficácia plena das de eficácia 

limitada ou reduzida, é que, mesmo aceitando o critério da densidade normativa como 

fator decisivo, assume que este não é exclusivo, para a graduação da eficácia das 

normas constitucionais. O que equivale dizer que todas as normas constitucionais são 

sempre dotadas de um mínimo de eficácia, o que varia conforme o seu grau de 

densidade ou de sua suficiente normatividade.
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Outro não é o entendimento de GARCIA DE ENTERRIA, que, reconhecendo 

o caráter vinculante reforçado e geral das normas constitucionais, sustenta que na Lei 

Fundamental não existem declarações destituídas de conteúdo normativo, sejam elas 

oportunas ou inoportunas, felizes ou desafortunadas, precisas ou indeterminadas, pois 

que só o conteúdo concreto da norma é que poderá precisar qual o alcance de sua carga 

eficacial, considerado em cada caso.236

Jorge Reinaldo VANOSSI, entendendo que a classificação das normas 

constitucionais é parte da classificação geral das normas jurídicas, leva em conta, para 

distinguí-las os seguintes critérios:

a) sua imediata aplicabilidade: reconhece que as normas podem ser 

operativas ou não-operativas;

b) seu destino imediato ou próximo destino: as normas podem ser de 

conduta e de organização;

c) sua disponibilidade: podem ser normas imperativas e facultativas ou 

discricionais.

Adverte que todas as normas constitucionais, assim como as normas 

jurídicas em geral, podem ser classificadas segundo sua operatividade em: normas 

operativas ou auto-aplicativas, que são de aplicação imediata e incondicionada e 

normas não operativas, que são de aplicação “diferida” por parte dos órgãos estatais, 

dado que pode haver retardo ou omissão em seu cumprimento, pela necessidade de 

serem complementadas por normas inferiores. É por isso que se diz que são de 

aplicação diferida por parte dos órgãos estatais, isto é, dependem que o legislador 

ordinário ou o administrador, conforme o caso, crie as normas de implementação, para 

que adquiram a condição de aplicabilidade e possam produzir os efeitos ou 

conseqüências previstas. A não operatividade não afeta sua validade, mas condiciona 

sua vigência. Determinar, em concreto, se uma norma é auto-aplicativa ou não
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depende da decisão das autoridades de aplicação, já que por mais que a Constituição 

fixe o caráter operativo de certas normas, pode ocorrer que não adquiram essa 

condição pela atitude refratária do órgão encarregado de sua aplicação, que pode 

considerá-la incompleta e dependente de implementação. Isto, em muitos casos, 

dependerá da firmeza dos juizes, pois que, quando isto não acontecer, deverão 

aguardar que o legislativo dite as regulamentações necessárias que conduzam à 

efetivação e ao gozo dos direitos e às garantias previstas.

Ensina VANOSSI que a distinção entre normas de conduta e normas de 

organização viabiliza-se em virtude do destinatário imediato dessas prescrições. As 

normas de conduta são dirigidas aos particulares, enquanto as de organização referem- 

se aos atos dos órgãos estatais. Portanto, tanto umas como as outras são normas de 

competência, no sentido de que estabelecem ou limitam as atribuições estatais. No 

caso das normas de conduta, dirigidas aos particulares, tratam-se de normas de 

competência negativa ou proibitiva, ao fixarem limites à atividade estatal, amparando, 

desta forma, o direito dos particulares, enquanto as normas de organização, dirigidas 

aos órgãos estatais, são normas de competência positiva ou afirmativa, já que regulam 

as atribuições estatais, seus procedimentos e suas relações.

Tais normas de organização admitem, por sua vez, uma classificação em:

a) normas orgânicas, que são constitutivas ou funcionais, conforme 

regulem a constituição ou o funcionamento dos órgãos do Estado;

b) normas programáticas, que podem cumprir duas funções:

- as que dirigem-se aos poderes políticos do Estado, que são as 

normas diretivas, porque estabelecem ou indicam os objetivos 

imediatos da ação desses poderes políticos, e

- as que são dirigidas a intérpretes em geral e ao Poder Judiciário 

em particular, que são regras de interpretação ou verdadeiras 

normas interpretativas, pois que prescrevem os fins imediatos a 

que o Estado deve perseguir por meio de seus órgãos.
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Ao tratar das normas programáticas e dos fins por elas estabelecidos aos 

quais o Estado, por meio de seus órgãos, deve perseguir, VANOSSI diferencia os fins 

imediatos que são estabelecidos nos preâmbulos da Constituição, daqueles objetivos 

imediatos que aparecem normatizados mediante cláusulas não operativas e que 

aguardam a criação de normas de implementação necessárias para sua efetividade.237 

Adverte, porém, que embora exista diferença entre fins mediatos e objetivos imediatos, 

em certos casos a distinção entre eles pode ser difícil ou complexa, especialmente 

quando a técnica usada pelo constituinte haja descuidado da precisão do diferente 

destino que têm uns e outros. Uma forma de detectá-la pode consistir em cotejar as 

norma duvidosas em razão de duas referências:

a) os fins mediatos do constituinte confundem-se com as crenças, valores, 

ideais que fundamentam e orientam a base ideológica e a meta política 

dos autores dá constituição;

b) os objetivos imediatos relacionam-se, em sua expressão normativa, com 

clausulas de competência que estabelecem aos poderes públicos o 

cumprimento de certos atos em função da realização de obras, serviços 

ou da realização de políticas públicas próprias das faculdades privativas 

desses poderes.

Para elucidar a diferença apontada, oferece como exemplo o Preâmbulo da 

Constituição Argentina de 1853, no qual estão enunciados os fins permanentes do 

Estado, tais como: a união nacional, a justiça, a paz interior, o bem-estar geral, a 

defesa comum e a liberdade, e o inciso 16, do art. 67, denominado cláusula do bem- 

estar, no qual encontram-se estabelecidos objetivos, de mais ou menos imediata 

realização, que se aproximam dos enunciados programáticos e concretos que Alberdi 

havia incluído no Preâmbulo de seu projeto de Constituição de 1852.

Assim, mediante esse exemplo, conclui VANOSSI, surge nitidamente o 

diferente destino de ambas as disposições, pois o caráter programático do inciso 16, do
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art. 67, tem o sentido de diretiva ao legislador, enquanto o caráter programático do 

Preâmbulo, em virtude de seus fins, resolve-se na função de base para a interpretação 

ou critério valorativo, de utilidade geral para orientação dos governantes e de utilidade 

particular para os intérpretes, nos casos de dúvida.

Dentro da consideração de que as normas programáticas podem ser de duas 

espécies, as diretivas e as de interpretação, ensina que as normas programáticas 

diretivas são sempre não operativas, isto é, necessitam de uma implementação 

legislativa ou regulamentar, do que pode resultar retardo ou omissão; ao contrário, 

nem todas as não operativas correspondem às diretivas, sendo possível encontrar 

normas orgânicas, constitutivas ou funcionais carecendo de operatividade. Tal hipótese 

acontece quando a Constituição cria um órgão mas remete à lei os detalhes de sua 

organização. Quanto às normas programáticas de interpretação, sua própria função faz 

com que sejam de aplicação imediata, mediante a utilização de bases axiológicas 

positivadas por tais normas. Não é possível seguir esse raciocínio quanto às normas de 

conduta (direitos e garantias), cuja operatividade dependerá, em cada caso, do critério 

da autoridade de aplicação, cabendo aos juizes resolver os casos de conflito e 

determinar se a norma goza ou não do possibilidade de auto-aplicabilidade. A 

operatividade aqui traduzir-se-á em uma questão de efetividade (eficácia) da norma 

constitucional, cujo fim é a existência de “direitos subjetivos” e de ações processuais 

aptas ao reconhecimento dos direitos, e o gozo das garantias serão os meios para 

alcançar a efetivazação de tais normas. Assim, os problemas de operatividade são 

problemas de interpretação, a serem resolvidos pelos juizes nos casos de dúvida. A 

concessão da operatividade não pode ser resolvida à margem do sistema constitucional 

ao qual pertença, sendo que o problema da operatividade põe em crise a distinção entre 

direitos e garantias, pois a falta de efetividade (eficácia) de um direito supõe a 

ausência da conseqüente garantia, o que quer dizer que não teriam sentido os direitos 

até o momento do aparecimento da operatividade das cláusulas que os consagram.238
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Para retratar de forma fiel, em que pese não de modo exaustivo, a opinião de 

VANOSSI, falta fazer referência à distinção da normas constitucionais entre imperativas e 

facultativas ou discricionais, conforme estejam ou não afetadas pela condição de ordem 

pública, o que quer dizer que as normas assim consideradas são indisponíveis, tanto para 

os particulares como para os órgãos públicos. A partir deste ponto de vista o autor conclui 

que as normas constitucionais são, inquestionavelmente, normas de caráter imperativo, ou 

seja, pertencem à categoria das normas de ordem público. Entretanto, isto não pode levar 

a confundir tal imperatividade com a possibilidade de renúncia privada, dos benefícios 

que derivam de alguma de suas cláusulas, como, por exemplo, os direitos de natureza 

patrimonial. O reconhecimento da Constituição como norma de ordem pública é o 

principal argumento para a explicação racional da necessidade de mecanismos que 

assegurem o controle da constitucionalidade.239

Não é possível, quando se pretende analisar a aplicabilidade das normas 

constitucionais, deixar de registar a opinião emitida, recentemente, por Paulo Roberto 

Lyrio PIMENTA que, considerando que as classificações são sempre suscetíveis de 

críticas e que por isso não merecem total adesão, externa sua preferência pela 

apresentada por José Afonso da SELVA, porém com ressalvas, na medida em que 

prefere utilizar a expressão norma constitucional de eficácia contível em vez de norma 

constitucional de eficácia contida, “porque tais normas são dotadas de aplicabilidade 

imediata, podendo ter a eficácia contida pelo legislador ordinário, o que indica, em 

verdade, mera possibilidade, e não restrição efetiva desde a edição da norma”. O que 

parece não mudar, alterar ou desenvolver o pensamento de José Afonso da SILVA que, 

ao analisar as normas de eficácia contida, afirma que, enquanto não advier a 

contenção, tais normas não têm aplicabilidade imediata. Segundo Lyrio PIMENTA, 

deve-se adotar a seguinte classificação: “normas constitucionais de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, normas constitucionais de eficácia contível de aplicabilidade
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direta, porém não integral; normas de eficácia limitada (normas programáticas e 

declaratórias de princípio institutivos ou organizativos) e aplicabilidade reduzida”.240

Por considerar que todas as normas constitucionais são sempre dotadas de 

um mínimo de eficácia, o que pode variar conforme o seu grau de vinculatividade ou 

densidade, posto que os termos se equivalem, é possível, em conseqüência disto, 

identificar que as normas constitucionais são sempre diretamente aplicáveis, fato este 

que dependerá da análise de cada caso, por parte do intérprete e aplicador do direito, 

não sendo possível deixar de registrar a recente proposta apresentada, no direito 

constitucional germânico por P. BADURA, que embasado nos

[...] efeitos jurídicos e na forma e grau de vinculatividade, classifica as normas constitucionais em 
três grupos distintos: 1. Princípios constitucionais fundamentais, que contêm diretrizes sobre a 
estrutura estatal, organização do poder e sobre a atividade estatal em si, incluindo as normas 
definidoras de fins e tarefas estatais e demais normas-tarefa (Verfassungsgrundsätze, insbesondere 
staatsleiende Grundsätze); 2. Ordens constitucionais de natureza concreta, especialmente 
imposições legiferantes (Verfassungsbefehle, insbesondere Gesetzgebungsaufträge) e 3. Normas 
que asseguram a existência, a efetiva funcionalidade e estrutura básica de determinadas instituições 
relevantes para a comunidade, bem como normas que reconhecem e protegem liberdades e direitos 
individuais e ou coletivos, especialmente os direitos fundamentais (Gewährleistungen, insbesondere 
Rechtszuweisungen).241

Celso Antônio Bandeira de MELLO, ao analisar a eficácia das normas 

constitucionais sobre justiça social, a partir da posição jurídica na qual encontra-se 

investido o particular, da consistência e amplitude dos direitos imediatamente 

resultantes para os indivíduos, reconhece que certos preceptivos outorgam 

imediatamente, sem necessidade de qualquer regramento ulterior, “tanto o desfrute 

imediato e positivo de certos benefícios quanto a possibilidade de exigi-los, se acaso 

forem negados”, outros dependem de normação infraconstitucional para depreenderem 

a plenitude dos efeitos a que se destinam. Todos, porém, deflagram efeitos, embora de 

densidade diferente. Ao expor o seu pensamento, esclarece que não quer desmerecer as

240PIMENTA, Lyrio. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais programáticas. São
Paulo : Max Limonad, 1999. p.l 10-111.

241SARLET, p.227-228.



outras classificações já apresentadas, mas somar, trazer um novo enfoque que pretende 

como um ponto de partida e não um termo de chegada.

Para Celso Antônio Bandeira de MELLO, algumas normas constitucionais 

são concessivas de poderes jurídicos, cujo desfrute independe de uma prestação alheia, 

o bem jurídico protegido é desfrutável, em si mesmo. O sujeito do poder, por si

próprio, sem o concurso de outrem, frui do bem jurídico deferido, só necessita que

outrem não o embarace, não o turbe. As normas que conferem poderes aos 

administrados outorgam de imediato: uma utilidade concreta, um desfrute positivo; a 

possibilidade de exigir esta utilidade se for embaraçada ou perturbada por outrem.

Em outros momentos, as normas constitucionais são concessivas de direitos, 

isto é, de um bem jurídico cuja fruição depende de uma prestação alheia. A fruição do 

direito depende de que a norma constitucional haja desenhado uma conduta de outrem, 

geralmente do Estado. Porém, a simples existência do preceito, sem necessidade de 

qualquer regra subseqüente, garante, de imediato, o direito de fruí-lo.

Assim, conclui que a regra constitucional, tanto no caso da outorga de poder 

como de direito, atribui, de imediato:

a) o desfrute positivo de uma concreta utilidade;

b) o poder jurídico de exigir este desfrute. Mas admite que a regra

constitucional pode, ainda, ser meramente indicadora de uma finalidade a 

ser cumprida obrigatoriamente pelo Poder Público, sem, entretanto, 

apontar os meios a serem adotados para atingi-la, sem indicar as condutas 

que satisfariam o bem jurídico consagrado e aí oferece como exemplo o 

contido no artigo 175, da Constituição Federal de 1969,242 que 

disciplinava: “A família é constituída pelo casamento e terá direito a 

proteção dos Poderes Públicos”. Na hipótese ora analisada, identifica que
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a posição jurídica dos administrados é menos consistente, pois não lhes 

confere fruição alguma nem lhes permite que se lhes dê o desfrute de algo.

Tal comentário, à primeira vista, poderia induzir o estudioso a pensar que 

nestes casos, a norma constitucional estaria destituída de eficácia, o que 

comprometeria a sua imperatividade e sua natureza de norma jurídica constitucional. É 

necessário compreender que tais normas, dirigidas ao Poder Público, isto é, ao 

Legislativo, Judiciário e Executivo, de imediato impedem que possam agir de forma a 

desrespeitar o nela previsto, o que equivale dizer que é proibida a edição de norma ou 

a prática de comportamentos antagônicos ao determinado pela norma constitucional. 

Assim, para o administrado restaria, também, de imediato:

a) opor-se judicialmente ao cumprimento de regras ou à prática de 

comportamentos que o atinjam, em virtude do desrespeito da previsão 

constitucional;

b) o direito de obter, nas prestações jurisdicionais, a interpretação e decisão

orientadas por esta norma.243

Portanto, quando se olha sob o prisma do Poder Público, da diretriz que lhe foi 

imposta pela norma constitucional, o desvio, desrespeito ou não observância, viciam os 

seus atos por inconstitucionalidade. Porém, em relação ao indivíduo não resulta um 

direito subjetivo, em sua versão positiva, de exigir uma determinada prestação, mas, em 

contrapartida, surge um direito subjetivo público negativo, de exigir que o Poder Público 

se abstenha da prática de atos que contrariem o comando constitucional.

Para registrar a classificação das normas constitucionais apresentada por 

Luís Roberto BARROSO, é preciso ressaltar que partiu da constatação de que os 

valores a serem protegidos e os fins a serem buscados pela ordem jurídica não se 

resumem a uma questão jurídica e sim política, que uma vez consumada pelo órgão 

próprio, ela se exterioriza e se formaliza pela via do Direito, quando, então, irá 

conformar a realidade social e transformar o poder político em jurídico. E isto será
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levado a efeito por meio de normas jurídicas, que compõem o direito objetivo e que se 

revestem da característica de imperatividade.

Assim, como a Constituição nada mais é do que um sistema de normas 

jurídicas, dotadas de supremacia e que servem de fundamento de validade de todas as 

demais normas, como espécie do gênero normas jurídicas, conservam seus atributos 

essenciais, dentre os quais a imperatividade, o que proporciona, em caso de 

inobservância, um mecanismo próprio de coação, de seu cumprimento forçado.

Reconhece, após tratar da validade, vigência e eficácia normativa, a 

necessidade de distinguir as normas constitucionais quanto à eficácia jurídica e à 

eficácia social, isto é, de diferenciar a sua capacidade de produção de efeitos, da sua 

força operativa no mundo dos fatos, do “fato real de ela ser efetivamente aplicada e 

observada, da circunstância de uma conduta humana conforme à norma se verificar na 

ordem dos fatos”,244 definindo-a como “a realização do Direito, o desempenho 

concreto de sua função social”, representando a materialização, no mundo dos fatos, 

dos preceitos legais, a aproximação entre o dever-ser normativo e o ser da realidade 

social, pois que o Direito existe para realizar-se. Porém, a efetividade normativa, como 

eficácia social, depende da eficácia jurídica, isto é, da aptidão para incidir e reger as 

situações da vida.

Assim, visando demarcar a consistência da situação jurídica dos indivíduos 

frente os preceitos constitucionais e reduzir a discricionariedade dos poderes públicos 

na aplicação da Lei Fundamental, tem como possível enquadrar as normas 

constitucionais na seguinte tipologia:

Normas constitucionais de organização;

Normas constitucionais definidoras de Direito;

Normas constitucionais programáticas.
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As normas de organização dirigem-se aos próprios poderes do Estado e seus 

agentes, podendo, entretanto, repercutir na esfera jurídica dos indivíduos, e podem: 

veicular as decisões políticas fundamentais; definir as competências dos órgãos 

constitucionais; criar órgãos públicos e estabelecer processos e procedimentos de 

revisão da própria Constituição.

Já a idéia central de normas constitucionais definidoras de direito gravita em 

tomo do que se denomina direito subjetivo e, considerando a posição dos 

jurisdicionados frente a tais normas, propõem que sejam distribuídas em três grupos:

a) as que geram situações prontamente desfrutáveis, dependentes apenas de 

uma abstenção;

b) as que ensejam a exigibilidade de prestações positivas do Estado;

c) as que contemplam interesses cuja realização depende da edição de 

norma infraconstitucional integradora.

Como pertencentes a uma terceiro grupo, apresenta as normas programáticas, 

que, ao indicar fins a serem alcançados, estabelecem determinados princípios ou 

programas de ação para o Poder Público.

Sem pretensão de registrar todas as opiniões proferidas sobre o tema e 

procurando, em alguma medida, orientação para desenvolver um estudo sobre a 

eficácia jurídica e social das normas constitucionais, chega-se à conclusão, como dito 

no início do presente capítulo, conforme ensinamento de Genaro CARRIÓ, de que 

todas as classificações aqui relacionadas são importantes para que se possa buscar a 

realização do Direito, para que a Constituição não se tome uma utopia, para que seja 

efetivamente aplicada, observada, posto que não se excluem, mas se completam.

Se é verdade que a eficácia social encontra-se na dependência da eficácia 

jurídica, é necessário reconhecer que a imperatividade é característica essencial das 

normas constitucionais e que essas não existem destituídas de eficácia, isto é, sem a 

possibilidade de serem, em alguma medida, aplicadas e produzirem efeitos, o que leva a 

identificar que seus preceitos contêm um mínimo de eficácia, o que não quer dizer que, 

podendo produzir efeitos, sejam de fato obedecidos. Portanto, o maior problema, quando
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se trata da eficácia das normas constitucionais, é determinar o quanto deste mínimo 

eficacial, para, a partir daí, buscar a responsabilidade da inobservância da Constituição.

A partir dessa consideração é importante o registro da prudente observação 

de Eros Roberto GRAU, quando aponta para o fato de que a decisão pela aplicação do 

Direito constitui, em uma última análise, em uma opção pela sua efetivação, o que, por 

sua vez, não se confunde com fato de que venha a ser executado pelos destinatário, 

atingindo a finalidade prevista na norma. Assim, a eficácia social pode ser considerada 

tanto sob o plano da decisão pela efetiva aplicação da norma, quanto sob o plano do 

resultado concreto, desta aplicação.245

Maria Helena DINIZ reconhece três funções eficaciais das normas 

constitucionais. A função de bloqueio, porque “vinculam a autoridade competente, 

limitando sua ação na elaboração de atos normativos, visto que impedem a emissão de 

comandos que lhes sejam incompatíveis, paralisando-lhes a eficácia” tendo como 

exemplo os arts. 22, 52, 14, 22, 25 parágrafo 32, 60 parágrafo 42, 148,1 e II, 145, 170,1 

a IX etc.

A função de bloqueio realiza-se:

pelo “direito de se exigir, perante o Judiciário, a declaração de 

inconstitucionalidade de atos normativos contrários a elas, sem que, 

contudo, tenha havido qualquer lesão a direito individual”; 

pelo “direito de obter sentenças ou decisões judiciais conformes aos seus 

comandos”;

pela “utilização pelo intérprete, em certas circunstâncias, do argumento a 

contrário, logo se se proíbe a conduta A, qualquer comportamento 

diferente de A estará permitido, implicitamente”.

Aqui é imperioso registrar que, nem sempre esta verdade é absoluta, porque 

tratando-se de atos da Administração, só será permitido o ato legalmente previsto, isto
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é, desde que autorizado pela lei e nos limites por ela impostos, em virtude do princípio 

da legalidade que rege a Administração Pública, nos termos do art. 37, da Constituição 

de 1988. Portanto, não estará permitido, implicitamente, qualquer comportamento 

diferente do proibido, mas só o autorizado.

Pela “autorização, havendo ausência de regulamentação infraconstitucional, 

da iniciativa popular e do mandado de injunção”.

Do exposto, pode-se concluir que todas as normas constitucionais, mesmo as 

do tipo programáticas, realizam a função de bloqueio aqui apresentada por Maria 

Helena DINIZ.

Têm, segundo a autora, função eficacial de programa, as normas 

constitucionais “que, pretendendo a consecução de fins sociais do Estado, tutelando-os, 

traçam certos programas de ação, embora dependentes de integração legislativa”, como, 

por exemplo, o dispositivo previsto nos arts. 205, 215, 218, 226. Tais preceitos contêm 

mecanismos hábeis, para que possam produzir, concretamente, os efeitos jurídicos 

visados à aquisição de sua eficácia, como a integração legislativa por iniciativa popular, 

a ação de inconstitucionaldiade por omissão e o mandado de injunção.

A concretização aqui referida é apenas voltada para a eficácia social, pois 

que, no momento em que surge a norma constitucional, seu conteúdo tem densidade 

suficiente para ser aplicado pelos órgãos do Poder Público, o que não exclui o 

componente político voltado para seu atendimento, componente este que jamais pode 

ignorar o comando normativo constitucional, podendo, entretanto, para efetivá-lo 

utilizar considerações de cunho econômico financeiro, o que não quer significar a 

possibilidade de seu desrespeito ou de sua inobservância.

A terceira função eficacial resume-se no resguardo,

[...] porque o direito neles contemplados podem ser restringidos por eles mesmos ou, futuramente, 
por lei. Por exemplo, os artigos 52, VII, XII, XIII, XIV, XXIV, LXVII; 15; 37,1; 84, XXVI; 139; 
148; 170, parágrafo único; 184. E para que se manifeste o exercício dessa fimção eficacial ter-se-á 
não só a iniciativa legislativa popular, como também o mandado de injunção246
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Isto posto, é de suma importância para a justificar a eficácia -  jurídica e 

social -  das normas constitucionais, a análise do que se pode considerar como o 

mínimo de sua eficácia; problemática esta que se pretende levantar, para orientar o 

objeto deste estudo e para incitar a meditação sobre o tema.

3.3 O MÍNIMO DE EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

Quando se identifica que as normas constitucionais, mesmo cumprindo 

diferentes funções, são todas dotadas de imperatividade, o que não quer dizer que 

tenham a mesma capacidade de aplicação, posto que revelam uma graduação em sua 

carga eficacial, surge uma inquietação em decorrência do reconhecimento de que se 

algumas estão aptas, desde logo, a gerar efeitos, outras não têm, de forma imediata, 

normatividade suficiente para gerar seus principais efeitos, o que fica na dependência de 

uma atuação concretizadora por parte do Poder Público.

A partir desta constatação, passa-se a verificar a necessidade de sua 

regulamentação e de que modo pode ser esta procedida para o fim de propiciar a 

produção dos efeitos desejados pelo constituinte. Sobre este tema já tivemos 

oportunidade de discorrer, o que não impede que volte aqui a ser tratado, pela 

importância que representa para considerar a aplicação e efetividade das normas que 

integram o documento Constituição.247 É preciso ressaltar, ainda, que a análise de tal 

problemática necessita das considerações já postas no curso deste trabalho, em que pese,

neste momento, o enfoque da especificidade de seu direcionamento.
✓

E nesta especificidade que se pode identificar a íntima conexão entre os 

conceitos de validade, vigência e eficácia. Tércio Sampaio FERRAZ JÚNIOR ressalta 

que a questão da validade das normas jurídicas é tema de muitas facetas e que nela 

residem problemas relativos ao fundamento da ordem jurídica, que revelam discussões 

em tomo dos conceitos de legalidade e legitimidade, mas que também se pode tomar o
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termo no sentido de efetividade, de cumprimento e de aplicação das normas. Alerta, 

ainda, que a Dogmática Jurídica costuma assumi-lo nas suas aplicações práticas, 

criando conceitos como direito vigente, direito eficaz, normas em vigor, suspensão da 

vigência, da eficácia.

Assim, a teoria jurídica toma o termo validade como gênero, distinguindo a 

eficácia como validade fática, vigência como validade formal e legitimidade como 

validade ética.248 Pode-se, todavia, tomar a validade como aspecto da eficácia, vigência 

e fundamento, o que não exclui a possibilidade de falar em validade fática, como no 

caso em que, preenchida a hipótese normativa, a conseqüência normativa ocorre.249

Quando se tratou da validade, optou-se, dentro de uma postura kelseniana, 

por considerá-la como condição relativa à conformação entre normas, 

independentemente da sua relação com o comportamento exigido pela norma. Isto é, a 

norma pode ser válida mesmo que não tenha sido aplicada. Porém, o próprio KELSEN 

reconhece a existência de uma certa ligação entre vigência e eficácia. Distinguindo a 

vigência (aqui entendida como validade) da eficácia, afirma que esta é essencial ao 

conceito de normatividade e, quando se atem ao problema da relação entre validade e 

efetividade como aplicação efetiva da norma, ressalta a necessidade de um mínimo de 

eficácia para que a norma seja válida.250

Não existem normas constitucionais destituídas de eficácia, embora nem todas 

tenham, por si mesmas, a normatividade suficiente para gerar seus efeitos essenciais, o 

que depende da completude da norma, da sua densidade normativa. Desta forma, pode- 

se falar em normas constitucionais de alta densidade normativa, aptas a gerar, 

diretamente, e sem intervenção do Poder Público, principalmente, a do Legislador, os 

seus efeitos essenciais, ao lado de normas com baixa densidade que podem, sem a 

interpositio legislatoris, gerar seus efeitos principais, visto que, em virtude de uma
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normatividade mínima que se encontra presente em toda e qualquer norma 

constitucional, sempre produzem algum efeito, apresentando um certo grau de eficácia.

Para Miguel REALE a norma jurídica em geral, e a constitucional em 

particular, é o resultado de fatos ordenados segundo valores, isto é, de fatos que podem 

ser de cunho econômico, demográfico, técnico etc., e de um valor que confere 

significação a este fato, de modo que a regra ou norma nada mais representa do que a 

medida que integra fato e valor.251

Porém, para que algumas normas constitucionais possam gerar seus efeitos 

principais, pode ser necessária a intervenção do Poder Público, e, desta forma, passa-se 

a falar em regulamentação da norma constitucional. Isto toma indispensável 

determinar o que se entende quando se usa o termo regulamentação, ou seja, 

estabelecer qual o sentido que se deve dar ao vocábulo “regulamentação”, no contexto 

do universo normativo constitucional.

Para que possa cumprir sua função social, a linguagem necessita de uma 

certa ordenação, havendo, para isso, regras que governam o seu uso. Isto acontece 

quando se considera a função técnica das palavras no campo do Direito, na medida em 

que se utiliza da linguagem vulgar para tratar das realidades jurídicas.

Todo Direito “tem como condição de existência a de ser formulável numa 

linguagem, imposta pelo postulado da alteridade”, mas isto não quer dizer que o 

Direito é só um fenômeno lingüístico. Se o aspecto lingüístico pode ser tido como 

essencial, não é possível esquecer que ele corresponde a fatos empíricos, os quais têm 

uma dimensão lingüística, mas não são por isso, basicamente, fenômenos dessa 

espécie.252

Como demonstrou BOBBIO, citado por Alfredo Augusto BECKER, o cuidado 

na terminologia não é exigência ditada pela beleza de estilo, “mas é uma exigência 

fundamental para se construir qualquer ciência”. Assim para o citado autor,
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Construir uma Ciência, significa construir uma linguagem rigorosa, de tal modo que será ‘cientificamente 
verdadeira’ não já qualquer proposição que estiver expressa com a terminologia que respeite as regras 
válidas no âmbito do sistema dentro do qual é emitida a proposição. Não se trata de reduzir a Ciência a 
um puro e simples fato lingüístico [....] porém trata-se de reconhecer que aquela mais alta forma de 
conhecimento objetivo na qual consiste a Ciência, somente se realiza quando a minha observação (que é 
um fato perceptivo) for expressa com sinais (convencionais) que possam comunicar a minha observação 
a outros sujeitos, com o menor número possível de desentendimentos.253

Buscando a comunicação como menor número possível de desentendimentos, 

deve-se estabelecer qual o sentido que se quer conferir ao vocábulo “regulamentação, no 

contexto a ser utilizado, que é o universo das normas constitucionais, com o objetivo de 

enfrentar o problema da eficácia e efetividade normativa da Constituição.254

Segundo De Plácido e SELVA, “regulamentação” significa “a ordenação ou 

regração das condições impostas para a realização ou execução de alguma coisa”; 

designa, portanto, a série de atos e formalidades “pelas quais se dispõe ou se ordena o 

modo de ser ou a forma para a execução de alguma coisa”.255

Meirelles TEIXEIRA, por sua vez, considera que regulamentar um 

dispositivo constitucional é apenas completá-lo. Está coberto de razão, pois sempre 

que existe a regulamentação de um dispositivo normativo, se está realizando uma 

operação destinada a completá-lo ou a complementá-lo, o que não quer dizer que sem 

tal conduta o dispositivo originário fique desprovido de toda e total aplicabilidade ou 

efetividade fática.
A análise que interessa para o desenvolvimento do estudo sobre a 

regulamentação das normas constitucionais reflete-se sobre três planos distintos, a 

saber; o da sua validade, vigência e eficácia, o que já foi motivo de análise.

É importante e decisivo que o Direito possa fazer-se valer, e isto não só no 

sentido da norma assegurar a sua observância, mas também no que diz respeito à 

estrutura normativa que o viabiliza, à aptidão da norma para ser aplicada e, assim, 

produzir os efeitos dela decorrentes.
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Dentro da controvertida questão acerca da noção de validade, Von WRIGHT 

encontra dois significados para essa expressão, em conexão com as normas. Um é o 

que se refere à existência normativa, isto é, dizer que uma norma vale equivale a 

dizer que ela existe, outro é o que diz que a validade de uma norma não só quer dizer 

que ela existe, mas que além dela existe uma norma superior que permitiu que ela 

existisse validamente.256

Para KELSEN, dizer que uma norma vale (é vigente), quer dizer que ela é 

vinculativa, ou seja, que os indivíduos devem conduzir-se de uma determinada 

maneira, conforme a conduta nela prescrita, portanto, vigência significa a existência. 

Porém, dizer que uma norma vale é diferente do que se diz quando se afirma que ela é 

efetivamente aplicada e respeitada.257

Quando se tratou da vigência da norma, optou-se por considerá-la como o 

período, ou lapso temporal, no qual determina condutas, ou como diz Arnaldo 

VASCONCELOS, o período de disponibilidade da norma jurídica, tempo este que se 

situa entre a existência, que se formaliza pela promulgação e a eficácia, que decorre de 

sua observância social. Porém, é importante anotar que tal conceito tem aplicação 

restrita à lei, pois que as outras espécies de normas jurídicas subtraem-se a seu 

domínio, transferindo a indicação de sua validade formal para a instância da eficácia, o 

que ocorre relativamente ao costume, à doutrina e à jurisprudência não sumulada.258

Neste momento de ponderação é oportuna a colocação de Robert ALEXY, 

que, utilizando a expressão vigência normativa, no sentido de sua existência, diz: “a 

correção material e a legalidade conforme com o ordenamento correspondem, três 

conceitos de validez: o sociológico, o ético e o jurídico”.259
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Sob o aspecto sociológico dizer que uma norma é válida significa que é 

obedecida e que, no caso de desobediência, aplica-se uma sanção, o que propicia 

numerosas interpretações, tendo em vista que os conceitos de obediência e sanção são 

ambíguos. Primeiro, porque quando se diz que uma norma foi obedecida, não basta 

apenas o comportamento correspondente ao exigido, mas se tal obediência teve como 

pressupostos determinados conhecimentos ou motivos. Segundo, porque o obedecer ao 

comando normativo pode admitir uma graduação, o que pode ser revelado, também, 

em caso de desobediência, à medida que esta for sancionada, inclusive com a coação 

física. Portanto, pode-se dizer, que a validade social é gradual.

Sob o aspecto ético, a validez é uma questão moral, o que equivale aceitar 

que uma norma vale quando moralmente justificada.

Quando se enfrenta o conceito jurídico pode-se enfocá-lo sob um sentido 

estrito, isto é, uma norma vale, juridicamente, quando é ditada pelo órgão competente, 

conforme um procedimento determinado em norma de nível hierárquico superior, o 

que quer significar “quando é ditada conforme o ordenamento”.

Como desenvolvimento desses conceitos, ALEXY reconhece que o conceito 

jurídico de validez depende de sua efetiva observância, de sua validez social, à medida 

que o sistema jurídico como um todo ou uma norma em particular que não tiver 

validez ou eficácia social, não pode valer juridicamente.260

Usa-se, portanto, com certa indecisão, o termo eficácia, às vezes no sentido de 

aptidão para a norma produzir efeitos jurídicos, ou de sua capacidade de aplicação, 

independentemente da sua efetiva produção, o que se traduz na sua efetividade, em outras 

no sentido que se refere à norma efetiva, à aquela que é cumprida e aplicada 

concretamente. Assim, é possível identificar uma norma eficaz juridicamente, isto é, com 

a possibilidade de produzir efeitos, que não seja de fato obedecida e aplicada socialmente.

Do que até agora foi visto, pode-se inferir que uma norma pode ser eficaz 

por ser aplicável e na medida da sua aplicabilidade, da sua aptidão para produzir
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efeitos, havendo uma vinculação necessária entre a eficácia jurídica, representada por 

sua aplicabilidade e a eficácia social, como efetividade, englobando “tanto a decisão 

pela efetiva aplicação da norma, quanto o resultado concreto decorrente desta 

aplicação”.261

É importante, neste momento, fazer alguma referência àquelas normas que 

no mais das vezes são tidas como normas constitucionais de eficácia limitada ou até 

mesmo como destituídas de eficácia, sem aptidão para gerar efeitos concretos. São 

normas que, ao estabelecerem um dever para o Estado ou um fim a atingir, podem 

estar inseridas na categoria das normas constitucionais de eficácia plena, ou nas de 

mera aplicação, na medida em que podem ter aplicação imediata e a capacidade de 

produzirem os efeitos nelas previstos, sem que necessitem de regulamentação 

integrativa. Tal afirmativa não quer significar que tenham a capacidade de instituir um 

direito subjetivo, mas apenas podem ser aplicadas por si mesmas, sem a necessidade

de regulamentação integrativa.
✓

E bom lembrar que a Constituição, como fruto do Poder Constituinte, 

ocupando o mais alto nível dentro da hierarquia normativa, sendo a norma 

fundamental do sistema jurídico, não adquire os atributos de validade e eficácia, do 

mesmo modo que as outras espécies normativas, isto porque sua validade não se 

encontra estribada em nenhuma norma positiva, posta a observância pelo Estado, mas 

em uma norma pressuposta que representa sua “norma hipotética fundamental”. Dessa 

forma, “em termos de Constituição originária, a validade é adquirida por derivação, 

como resultado da eficacidade. Logo, a validade não precede, mas se segue a eficácia. 

É conseqüência desta, porque, uma vez obedecida, a Constituição se ‘valida’ como 

forma expressional do direito. Donde se dizer, que a Lei Fundamental não é válida 

nem inválida, a rigor, mas simplesmente eficaz ou ineficaz”.262
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De tal constatação decorre que um mínimo de eficácia é necessário para 

existência da norma, e isto nos dois sentidos, isto é, no de eficácia jurídica, como 

aptidão para produzir efeitos conforme a densidade do comando normativo e no de 

eficácia social, quando se está no campo da efetividade, na realização concreta do 

comando, na sua realização no mundo dos fatos. Na “aproximação tão íntima quanto 

possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social”.263 Só esse pode ser o 

sentido da afirmação de KELSEN quando diz: “um mínimo de eficácia é condição de 

validade da norma”, isto é, a legitimidade constitucional é a pedra fundamental da 

validade do sistema jurídico.264

Se a realização do Direito depende da capacidade de aplicação de suas 

normas, as normas constitucionais, espécie do gênero normas jurídicas, não fogem à 

necessidade de aptidão para que se possam realizar no mundo fenomênico, o que 

depende do modo como a norma regula a matéria de que trata. Isto posto, é preciso 

ressaltar que se tem questionado a eficácia da norma constitucional, com o objetivo de 

diferenciar a intensidade de seu comando.

Como já se disse, o Direito existe para realizar-se.265 Assim, não tem sentido 

a existência de uma Constituição, que inclusive proclama a preferência por um Estado 

Democrático de Direito, que não seja para ser observada. Portanto, por meio de uma 

análise interpretiva de suas normas, deve-se impedir que muitas das regras previstas 

em nossa Lei Fundamental possam vir a se tomar letras mortas, sem nunca terem 

cumprido a finalidade determinada pelo legislador constituinte, em virtude da 

incompletude de sua normas e da forçosa necessidade de atuação dos poderes 

constituídos para que supram as suas deficiências estruturais, em que pese os 

instrumentos previstos em nosso ordenamento, para evitar que a omissão dos Poderes 

Públicos converta-se em um comportamento inconstitucional. Daí surge a
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oportunidade de realização de estudos que venham aclarar a força normativa dos 

preceitos constitucionais, que, à primeira vista, “possam parecer inócuos e despidos de 

força cogente”.266

Conforme as palavras de CANOTILHO,

“Realizar a Constituição” significa tornar as normas constitucionais juridicamente eficazes. Não é 
demais repetir que qualquer Constituição só é juridicamente eficaz (pretensão de eficácia) através da 
sua realização. Esta realização é uma tarefa de todos os órgãos do Estado que aplicam as suas 
normas, na actividade legiferante, administrativa e judicial. Desta ‘tarefa realizadora’ participam, 
também, todos os cidadãos que fundamentam na Constituição, de forma direta e imediata, os seus 
direitos e deveres.267

E certo que as constituições consubstanciam normas e princípios,268 isto é, 

regras de caráter geral que se irradiam sobre todo o ordenamento jurídico e coordenam 

o sistema normativo, traduzindo as opções políticas fundamentais, que, por isso 

mesmo, devem ser observados e desenvolvidos pelo legislador ordinário. Porém, como 

se sabe e bem observou Rui BARBOSA, “não há, numa constituição, cláusulas a que se 

deva atribuir meramente o valor moral de conselhos, avisos ou ilações. Todas têm 

força imperativa de regras ditadas pela soberania nacional”.269 Desta forma, a maior ou 

menor aptidão para incidir, sobre os fatos descritos na norma, depende do modo como 

o comando é descrito.

A partir da citada definição de regulamentação apresentada por De Plácido e 

SILVA, significando “a ordenação ou regração das condições impostas para a 

realização de alguma coisa”, deve-se, conforme muito bem anotado por Celso Ribeiro 

BASTOS e Carlos Ayres BRITTO, reconhecer que existe diferença entre as normas 

constitucionais completas, que não “apresentam frinchas ou brechas passíveis de 

colmatação” e que, por isso mesmo, prescindem de normação complementar, isto é,

266m e l LO, C.A.B., Eficácia das normas..., p.234.

267CANOTILHO, Direito constitucional, ó.ed. Coimbra : Almedina, 1993. p.201-202.

268Diferença esta que deverá ser abordada no próximo capítulo.

269BARBOSA, Rui. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 1968. p.68.



matérias insuscetíveis de regramento, quando a vontade normativa se exaure no 

próprio texto constitucional, como, por exemplo, o art. 5, II, quando diz: “ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, e 

aquelas nas quais remanesce “aquele centro de natureza inelástica, mas que admitem, 

mesmo que não o façam de modo expresso, uma legislação, regulamentadora, para 

melhor atingir o objetivo constitucional, sem alargar ou restringir o conteúdo 

normativo, visando à melhor fruição do direito previsto.270

Portanto, além das normas constitucionais que incidem diretamente sobre os 

fatos nela regulados, cujas matérias são suscetíveis de tratamento apenas em nível 

constitucional, encontramos outras que admitem a existência de legislação ordinária 

que venha facilitar o seu modus operandi. Estas, por sua vez, não se confundem com 

aquelas que padecem de insuficiência instrumental, sendo, por si mesmas, 

inexeqüíveis em toda a sua potencialidade, necessitando para sua aplicação de 

legislação infraconstitucional regulamentadora, que lhe integre o sentido, componha o 

seu significado, de modo que a unidade de conteúdo só surge pela conjugação do teor 

das duas espécies normativas, pois que, antes da emissão da norma regulamentadora 

integrativa, existe um vazio regratório. A realização da vontade constitucional funde- 

se com a que vem disciplinada pela norma ordinária ou complementar, possibilitando 

sua aplicação.

Isto posto, cabe falar em regulamentação das normas constitucionais quando 

a norma infraconstitucional apenas facilita seu modus operandi, sem contudo chegar 

alargar ou a restringir o seu conteúdo, e de regulamentação integradora quando o 

comando constitucional necessita que a norma regulamentadora lhe integre o sentido, 

para que possa atuar todo o seu potencial.

Reconhecendo que a própria Constituição aceita duas formas diferentes de 

regulamentação de seus dispositivos, surge a necessidade de sua identificação, mediante 

exemplos concretos, o que pode ajudar na melhor compreensão do que está sendo dito.
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Quando a realização do bem jurídico, conteúdo da norma constitucional, 

reclama apenas a inércia do Legislativo ordinário, o preceito não necessita de 

regulamentação, porém, as normas da Constituição que admitem regulamentação são 

“modelos constitucionais que não obstante recortados de forma definitiva e exauriente, 

têm na legislação ordinária maior perspectiva de funcionalidade”.271 Isto acontece em 

dispositivos do tipo do previsto no art. 52, XXXIV, da Constituição Federal, que diz: 

“são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas: a) o direito de petição 

aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder”. 

O direito de petição está de pronto assegurado, mas a lei pode precisar o prazo para a 

apresentação da resposta, quando, então, identifica-se um caso de mera 

regulamentação, mas não de integração regulamentadora da norma constitucional.

Situação bem diferente é a que resulta de dispositivos constitucionais que 

apresentam deficiência normativa, em decorrência da densidade do conteúdo do comando, 

deficiência esta que deverá ser sanada por norma infraconstitucional integradora.272 É o 

que se pode identificar em normas constitucionais que utilizam expressões do tipo “a lei 

regulará”, “na forma da lei” etc. É lógico que a matéria não teve normação completa, 

definitiva, em âmbito constitucional e que precisa que outra norma venha estabelecer toda 

a sua extensão, como, por exemplo, o disposto no art. 37, VII, da Constituição Federal, 

quando prevê o direito de greve do servidor público nos seguintes termos: “o direito de 

greve será exercitado nos limites definidos em lei específica”.273

Contudo, não é com esta precisão que é utilizada a expressão “regulamentar 

um dispositivo constitucional”, no mais das vezes quer significar o fato de completá- 

lo, isto é, criar órgãos, autoridades, processos jurídicos, necessários para sua aplicação.
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Não cabe aqui considerar qual a finalidade da integração, mas, identificando 

que nem todas as normas constitucionais têm a mesma capacidade de aplicação, buscar 

uma interpretação de forma a realizar os valores socioculturais que a sociedade 

considera como fundamentais e que, por isso mesmo, integram a Lei Fundamental da 

ordem jurídica. Como ensina Celso Antônio Bandeira de MELLO, “a forma mais 

eficiente de tomá-los inoperantes na prática, deliberadamente ou não, é desenhá-los 

em termos vagos, genéricos, fluidos ou dependentes de normação infraconstitucional”, 

porque assim se cria a possibilidade de tirar com uma mão o que foi dado com a outra, 

frustrando o que se quis determinar mediante a Constituição, na qualidade de Lei 

Suprema do Estado.274

Da análise dos dispositivos constitucionais a partir de sua aplicabilidade e de 

sua capacidade de produção de efeitos, pode-se constatar, principalmente, no campo 

dos direitos fundamentais, a existência de normas constitucionais que: 1. não 

dependem de nenhum tipo de integração legislativa infraconstitucional para incidir; 2. 

admitem regulamentação para facilitar seu modus operandi; 3. dependem de norma 

regulamentadora integrativa, para que estejam aptas a incidir no mundo dos fatos.

Como se sabe, uma Constituição não possui palavras vãs, nem representa 

apenas um ideário de aspirações e propósitos; muito ao contrário, o que tipifica o 

Direito é a imposição de condutas, e, conseqüentemente, à Lei Fundamental de um 

ordenamento jurídico todos devem obediência, o Legislativo, o Executivo, o 

Judiciário, bem como todos os membros da sociedade por ela organizada, e essa 

obediência não se constitui apenas em não fazer o que ela proíbe, mas também em 

fazer o que ela determina.

Quando a Constituição admite a existência de norma ordinária 

regulamentadora que lhe venha facilitar o modus operandi ou norma regulamentadora 

integrativa que lhe complete o sentido, confere maior “elasticidade ao ordenamento

132

274MELLO, C.A.B., Eficácia das normas..., p.234.



133

constitucional”,275 permitindo acomodá-lo mais facilmente, às tendências da vontade 

popular pela atuação do Poder Legislativo, sem haver a necessidade de alteração de 

suas normas pelo Constituinte Originário ou Reformador.

Portanto, é correto afirmar que não existem normas constitucionais 

destituídas de eficácia, mesmo depois de reconhecer que diferem entre si quanto a sua 

possibilidade de aplicação, mas o mais importante é constatar que mesmo aquelas 

normas constitucionais que necessitam de regulamentação integrativa e, mais ainda, 

aquelas que determinam um programa de ação ou tarefa para o Estado, um norte, um 

fim a atingir, possuem campo próprio de eficácia. É dentro desse campo que se 

encontra o motivo deste estudo.

Celso Antônio Bandeira de MELLO afirma que

[...] não faria sentido que o constituinte enunciasse certas disposições apenas por desfastio ou por 
não sopitar seus sonhos, devaneios ou anelos políticos. A serenidade do ato constituinte impediria a 
suposição de que os investidos em tão alta missão, dela se servissem como simples válvula de 
escape para emoções antecipadamente condenadas, por seus próprios emissores, a permanecerem no 
reino da fantasia. Até porque, se desfrutavam do supremo Poder jurídico, seria ilógico que, 
desfrutando-o, houvessem renunciado a determinar impositivamente aquilo que consideraram 
desejável, conveniente, adequado.276

Mesmo assim, quando da simples leitura de nossa Constituição, vê-se que 

alguns de seus dispositivos não proporcionam utilidade fruível a partir de seu 

nascimento, embora impeçam comportamentos antinômicos ao estatuído, mas, para a 

realização dos elevados fins a que se destinam, dependem de regulamentação, isto é, 

de integração normativa.

Raul Machado HORTA, ao analisar a nossa Constituição Federal de 1988,

afirmou:

A numerosa matéria que ficou entregue à legislação ordinária, seja na via da lei complementar ou da 
lei federal, poderá impressionar pela sensação que ela transmite de uma Constituição incompleta e 
inacabada. Considerando a natureza obrigatória da norma constitucional, o preenchimento de regras 
constitucionais pela legislação ordinária demonstra, entretanto, que a Constituição dispõe de 
plasticidade. A plasticidade permitirá a permanente projeção da Constituição na realidade social e 
econômica afastando o risco da imobilidade que a rigidez constitucional sempre acarreta. A

275MIRANDA, J., p.11-12.

276MELLO, C.A.B., Eficácia das normas..., p.238.
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Constituição plástica estará em condições de acompanhar, através do legislativo ordinário, as 
oscilações da opinião pública e da vontade do corpo eleitoral. A norma constitucional não se 
distanciará da realidade social e política. A Constituição normativa não conflitará com a 
Constituição real.277

O grande problema da regulamentação integrativa da Constituição surge 

quando grande parte de suas normas ficam impedidas de incidir, obrigar, criar direitos 

subjetivos, pela lamentável inércia do Legislativo e dos próprios órgãos 

governamentais, levando a sociedade a esperar indefinidamente pela realização dos 

fins nela previstos, tomando-os simples figura de uma retórica constitucional, sem 

nenhuma atuação ou repercussão na realidade social concreta.

Uma coisa é termos uma Constituição vigente, outra é a existência de uma 

Constituição eficaz, efetivamente cumprida e aplicada. É preciso reconhecer que os 

mecanismos criados pelo legislador constituinte originário de 1988, para o fim de 

controlar juridicamente a omissão dos órgãos do Poder Público, acabam por 

possibilitar, mais uma vez, o descrédito da força normativa da Constituição, pois se os 

efeitos da ação de inconstitucionalidade por omissão, prevista no art. 103, parágrafo 

22, ainda não tiveram a capacidade de acabar com a inércia, principalmente, do 

Legislativo, nosso Supremo Tribunal não tem reconhecido o Mandado de Injunção 

como instrumento apto para tanto.

Foi o que aconteceu, por exemplo, com o MI 20-4/DF, que tratou do direito 

de greve do servidor público, tendo como Relator o Ministro Celso Mello, cuja ementa 

registra-se a seguir:

Mandado de Injunção Coletivo -  Direito de Greve do Servidor Público Civil -  Evolução no 
constitucionalismo brasileiro -  Modelos normativos no direito comparado -  Prerrogativa jurídica 
assegurada pela Constituição -  Impossibilidade de seu exercício antes da edição de Lei 
Complementar -  Omissão Legislativa -  Hipóteses de sua configuração -  reconhecimento do estado 
de mora do Congresso Nacional -  Impetração por entidades de classe -  Admissibilidade -  Writt 
concedido.

Reconhecendo “as graves conseqüências de ordem jurídica, administrativa e 

social decorrentes desse estado de inércia” limitou-se a “ordenar a formal

277HORTA, Raul Machado. Estrutura, natureza e expansividade das normas constitucionais. Revista 
Trimestral de Direito Público, São Paulo, v.4, p.40-54, out./dez. 1993.



comunicação desse estado de inércia legiferante ao Poder Legislativo da União, com o 

objetivo de que faça editar a lei complementar necessária à viabilização do exercício, 

pelos servidores públicos civis, do direito de greve que lhes foi assegurado pelo 

ordenamento jurídico”. Merece registro o fato de que embora não seja recente tal 

decisão, não houve, até hoje, por parte do Congresso Nacional, o atendimento à 

recomendação formulada pelo Supremo Tribunal Federal.278 Antes disso, a Emenda 

Constitucional 19/98 determinou que o “direito de greve, será exercido nos termos e 

nos limites definidos em lei específica”, e a lei complementar não é mais exigível em 

virtude da modificação operada, fica, aqui, mais uma indagação: o que quis dizer o 

legislador reformador por “lei específica”? É mais um problema a desvendar...

Clèmerson Merlin CLÈVE afirma que “se a Constituição condensa 

normativamente valores indispensáveis aos exercício da cidadania, nada mais 

importante do que a busca (política sim, mas também) jurídica de sua afirmação 

(realização, aplicação)” e pondera: “o fazer da Constituição uma Fundamental law 

integral pressupõe a construção, pela dogmática constitucional, de categorias 

suficientes para dar conta não apenas da violação da Constituição por ato comissivo, 

como também de seu descumprimento em virtude de ato omissivo”.279

Nossos órgãos do Judiciário têm, repetidamente, considerado que dependente 

o dispositivo constitucional de regulamentação integradora, só após fixados em lei, 

seus termos e limites, é que podem realizar os seus efeitos.280

Não obstante a admiração e respeito devido às manifestações dos órgãos de 

nosso Judiciário, considerando a supremacia da Constituição, deve-se reconhecer que 

colocar a aplicabilidade e observância de suas normas na dependência da atuação 

volitiva do Legislativo resulta em inverter a ordem das coisas, isto é, significa dizer 

que a Constituição só será, efetivamente, cumprida, à medida que o legislador
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ordinário desejar. Outra não é a opinião de Meirelles TEIXEIRA, que aconselha: 

“cumpre ao interprete e aplicador da Constituição procurar sempre dar aos dispositivos 

desta o máximo de efeitos possível” pois que a universal inoperância dos corpos 

legislativos acabaria por transformá-la em “nefanda burla ou engano”.281

Jorge MIRANDA, depois de afirmar que as normas constitucionais podem ser 

preceptivas e programáticas, isto é, aquelas “de eficácia incondicionada ou não 

dependente de condições institucionais ou de fato”, e estas, as programáticas, 

“dirigidas a certos fins e a transformações não só da ordem jurídica mas também das 

estruturas sociais ou da realidade constitucional”, que implicam “a verificação pelo 

legislador, no exercício de um verdadeiro poder discricionário, da possibilidade de as 

concretizar”, salienta que tal diferenciação situa-se “na interação com a realidade 

constitucional -  suscetível ou não de ser, só por força das normas constitucionais, 

imediatamente conformada de certo modo. Porém, quando analisa a diferença entre 

normas exeqüíveis e não exeqüíveis por si mesmas, o critério distintivo está nas 

próprias normas, isto é, a completude ou incompletude destas. Identifica, quanto as 

normas não exeqüíveis por si mesmas,

[...] por motivos diversos de organização social, política e jurídica -  um desdobramento: por um 
lado, um comando que substancialmente fixa certo objetivo, atribui certo direito, prevê certo órgão; 
e, por outro lado, um segundo comando, implícito ou não, que exige do Estado a realização desse 
objetivo, a efetivação desse direito, a constituição desse órgão, mas que fica dependente de normas 
que disponham as vias ou os instrumentos adequados a tal efeito.282

É ainda Jorge MIRANDA quem ensina que: ‘Todas as normas exeqüíveis por 

si mesmas podem considerar-se preceptivas, mas nem todas as preceptivas são 

exeqüíveis por si mesmas”. Em contrapartida as normas programáticas são todas, “ou 

quase todas”, normas não exeqüíveis por si mesmas. Tanto as preceptivas não 

exeqüíveis por si, como as programáticas necessitam de concretização e não só de 

regulamentação legislativa, pois, enquanto as preceptivas não exeqüíveis por si
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postulam a intervenção do legislador para tomá-las efetivas, o que depende de fatores 

jurídicos e decisões políticas; as programáticas exigem mais do que isso, isto é, além 

da lei, necessitam de providências administrativas e condições materiais, que se 

subordinam a fatores econômicos e sociais. Isto posto, é preciso lembrar que o autor 

deixou claro que são distintas, “embora parcialmente sobrepostas, a classificação das 

normas constitucionais em preceptivas e programáticas e a classificação em exeqüíveis 

e não exeqüíveis por si mesmas”, pois que o prismas que se assentam não se 

confundem. A diferença entre normas preceptivas e programáticas situa-se na 

interação com a realidade, já entre as normas exeqüíveis ou não exeqüíveis, o critério 

distintivo está na própria norma e vem a ser a completude ou não de seu comando.283

Certo é que a concretização das normas constitucionais é o grande problema, 

o que não está afeto apenas a uma questão de regulamentação, pois isto independe da 

classificação que se queira adotar quanto à capacidade de aplicação das normas

constitucionais.
✓

E sabido e aceito que mesmo as normas constitucionais que não possuem, de 

per si, capacidade de aplicação plena, têm um mínimo de eficácia, o que se reflete, não 

só no que diz respeito a suas relações intemormativas, mas também em relação à 

realidade social.

Celso Antônio Bandeira de MELLO, ao analisar as normas constitucionais 

sob o ponto de vista da consistência dos direitos que geram para os cidadãos, dos 

direitos deduzíveis em prol dos administrados, afirma que nem sempre aquelas 

consideradas como de eficácia plena são as que outorgam para os administradas a 

posição jurídica de máxima consistência. Assim é o art. 22 ,1, da Constituição Federal, 

quando afirma que compete à União, legislar sobre direito civil, comercial, penal, 

processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, especial e do trabalho. Tal 

dispositivo, apesar de ser considerado como de eficácia plena, por surtir desde logo 

seus efeitos de investir a União no poder de editar tais regras, não investe os
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administrados em direito algum, exceto no de que tal legislação só pode ser editada 

pela União, não sacando daí outro benefício ou utilidade. Por sua vez, identificado 

como norma de eficácia contida, o art. 52, XII, quando garante a inviolabilidade da 

correspondência, alude que tal direito pode ser contido por ordem judicial e na forma 

que lei estabelecer. Tal dispositivo confere de imediato uma posição jurídica muito 

mais consistente que a regra de eficácia plena aqui relacionada.284

Trata ainda, o renomado autor, das normas que expressam apenas uma 

finalidade a ser cumprida pelo Poder Público, sem entretanto apontar os meios a serem 

adotados para atingi-la ou mesmo as condutas que satisfariam o bem jurídico 

consagrado. Neste caso enfrenta as normas constitucionais ditas programáticas, como, 

por exemplo, a que diz que a família tem especial proteção do Estado, prevista no art. 

226, e a que determina que “a função social da propriedade”, no art. 170, III. da 

Constituição Federal. Tais normas, embora não confiram ao indivíduo fruição 

imediata, nem lhes permitindo exigir “que se lhes dê o desfrute de algo”, não são 

irrelevantes e destituídas de eficácia, pois permitem desde logo “deduzir 

imediatamente que é proibida a edição de normas ou a prática de comportamentos 

antagônicos ao disposto no preceptivo, pois seriam inconstitucionais” e, ainda, a 

Administração, ao agir, deverá observar as diretrizes impostas pela norma 

constitucional e o Judiciário, ao decidir, haverá de ter presente tais vetores, “como 

fator de inteligência e interpretação da relação Jurídica”.285

3.3.1 A Graduação do Mínimo Eficacial das Normas Constitucionais

Aceita-se que as normas constitucionais que não possuem de per si capacidade 

de aplicação plena, têm um mínimo de eficácia, o que se reflete, não só no que diz 

respeito a suas relações intemormativas, mas também em relação à reaüdade social. Dessa
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constatação surge a necessidade de observar que a medida do mínimo de eficácia pode 

caracterizar uma diferença na graduação da capacidade de concretização da norma e que 

não é correto pensar que tais normas sejam de eficácia diferida, isto é, que nada significam 

enquanto o legislador não emitir regras jurídicas para complementá-las.

KELSEN, depois de tratar a validade como propriedade de relação entre normas, 

teve oportunidade de afirmar que pode existir uma certa conexão entre vigência (no 

sentido de validade) e eficácia, posto que uma norma jurídica só pode ser considerada 

como objetivamente válida, quando a “conduta humana que ela regula lhe corresponde 

efetivamente”. Uma norma que nunca e em parte alguma é apücada e respeitada, não é 

eficaz e, em certa medida, não será considerada como norma válida (vigente). “Um 

mínimo de eficácia é a condição de sua vigência”, pois uma norma que nunca e em parte 

alguma é aplicada e respeitada, não poderá ser considerada como válida.286

Toda norma constitucional representa a escolha de uma diretriz por parte do 

legislador constituinte, que, entretanto, permite aos órgãos de elaboração legislativa, 

execução e aplicação da norma uma certa margem de liberdade jurídica para a 

produção dos efeitos nela previstos; liberdade esta que deverá ser exercida dentro de 

limites, negativos e positivos, que determinam sempre um mínimo de possibilidade de 

obediência ou desobediência. Assim, todo e qualquer preceito constitucional tem um 

mínimo de eficácia capaz de produzir, concretamente, seus efeitos jurídicos.287

Isto posto resta perguntar: até que ponto as normas constitucionais são 

eficazes sem a norma regulamentadora integrativa, pois que não são desprovidas de 

um mínimo de eficácia?

É necessário lembrar que tais normas, por serem constitucionais, encontram- 

se situadas no mais alto nível do sistema normativo e que qualquer outra que com elas 

for incompatível, padece do vício de inconstitucionalidade. Deste modo, todas as 

normas constitucionais que pedem ou determinam a emissão de normas
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complementares regulamentadoras ou regulamentadoras integrativas e mesmo aquelas 

que estabelecem uma tarefa a cumprir um fim a atingir, não são desprovidas de 

eficácia e têm o condão de revogar tudo o que com elas estiver em desacordo, 

orientando, ainda, a produção de outras normas, bem como a sua interpretação.

Meirelles TEIXEIRA diz que “cumpre ao intérprete aplicador da Constituição 

procurar sempre dar aos dispositivos desta o máximo de efeitos possível”, na medida 

em que a universal inoperância dos corpos legislativos acabaria por transformá-las em 

letras mortas. Apresenta, então, o seu mínimo eficacial como conseqüência jurídica 

imediata das normas constitucionais de eficácia ou aplicabilidade limitada:

a) a ordem para que o legislador legisle para o fim determinado;

b) o condicionamento da legislação futura, pois todas as normas 

constitucionais, mesmo as de eficácia limitada, são condicionantes da 

legislação infraconstitucional;

c) a revogação das leis anteriores incompatíveis, por inconstitucionalidade 

superveniente;

d) a eficácia interpretativa integradora;

e) o condicionamento da atividade discricionária da Administração e do 

Poder Judiciário, pois que a força vinculante das normas constitucionais 

e, dentre elas, as que necessitam de complementação ou regulamentação, 

não se restringem apenas à atividade do Poder Legislativo;

f) a criação de situações jurídicas subjetivas de vínculo ou de vantagem. 

Sendo que esse representa o ponto mais relevante e árduo do tema, pois 

sendo pouco versado, faz com que esteja longe de posicionamentos 

firmes e soluções definitivas.288

É claro e parece pacífico que se a norma se revelar insuficiente para 

configurar o conteúdo e a extensão de um interesse juridicamente protegido, não se 

pode cogitar da existência de um direito subjetivo. Porém, na ausência de um critério 

geral válido para a caracterização dos direitos subjetivos, deve, o intérprete, nas
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situações duvidosas, atender, em cada caso, a todos os critérios parciais possíveis. A 

análise e caracterização útil do direito subjetivo para o fim a que se propõe este estudo, 

serão feitas mais adiante.

Como já ressaltado, todas as normas constitucionais possuem alguma 

eficácia, acarretando efeitos no mundo jurídico, principalmente no que diz respeito à 

sua relação intemormativa, quando revoga a legislação precedente com ela 

incompatível. A situação aqui posta pode trazer diferentes conseqüências, na medida 

em que as normas, conforme a consistência da matéria tratada, não têm a mesma 

necessidade de complementariedade e, assim, o seu mínimo de eficácia não se 

apresenta de forma igualitária, o que pode ser identificado em uma rápida análise das 

normas constitucionais dependentes de regulamentação.

É diferente o âmbito de mínimo eficacial que se produz com o advento do 

art. 72, XI, da Constituição Federal, quando determina como direito do trabalhador a 

“participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 

excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”, 

daquele decorrente da previsão do art. 244, da Constituição Federal, quando diz que: 

“para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá como 

órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei”, o que, por sua 

vez, também é distinto daquele que vem disciplinado no art. 37, VII, da Constituição 

Federal, quando prevê que o direito de greve do servidor público civil, “será exercido 

nos termos e nos limites definidos em lei específica”.

O direito criado pelo art. 72, XI, encontra-se dentre aqueles chamados por 

Celso BASTOS e Carlos Ayres BR1TTO, de direitos individuais e sociais relativos,'que 

só terão seu perfil perfeitamente caracterizado quando da elaboração da lei 

regulamentadora integrativa. Mas diferente é a graduação do mínimo de eficácia 

previsto no art. 37, VII, quando dispõe sobre a greve do servidor público civil.

Adilson DALLARI, analisando o citado art. 37, VII, da Constituição Federal, 

reconhece que não se está frente a um dispositivo constitucional de eficácia plena. Para 

ele, é como se a Constituição tivesse dito que reconhecerá e dará suporte, no futuro, a 

um direito de greve dos servidores públicos, o que será definido pelo legislador
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infraconstitucional. Existe aí, uma norma constitucional condicionada ao implemento 

de uma condição, a edição de lei específica.289

Não obstante, é forçoso reconhecer que o preceito, por si só, já apresenta um 

mínimo de eficácia e que o primeiro e mais claro efeito produzido pela norma 

constitucional é, exatamente, a perda da eficácia das normas que configuravam a greve 

como um valor negativo, ensejador da aplicação de sanções disciplinares.

É nesse sentido que Maria Helena DINIZ, estudando os efeitos da norma 

constitucional, afirma que as que exigem regulamentação integrativa não 

proporcionam de per si o benefício constitucional, “embora impeçam comportamentos 

antinômicos ao por elas estabelecidos”.290

A disposição contida no art. 37, VII, da Constituição Federal, não traça um 

esquema geral de estruturação e atribuição de órgão que necessite ser desenvolvido e 

completado pelo legislador ordinário, mas confere um direito que será exercido nos 

termos e limites definidos em lei específica.

Ora, se a conseqüência natural do surgimento das normas constitucionais, 

sejam estas de que tipo forem, é a revogação de toda a legislação preexistente que com 

ela conflite, com a promulgação da Constituição de 1988 criou-se uma nova realidade 

e, a partir dessa data, é reconhecido o direito de greve do servidor público, não 

obstante tal concessão ter sido veiculada por uma norma constitucional que não possui, 

de per si, capacidade plena de aplicabilidade para o fim de produzir todos os efeitos 

por ela previstos, isto é, para determinar os contornos e limites do seu exercício.

É com a clareza que lhe é peculiar, que Adilson DALLARI observa que com 

a entrada em vigor da Constituição de 1988, “nenhum servidor pode ser punido 

simplesmente por fazer greve, o que nada tem a ver com a perda da remuneração em 

decorrência da ausência ao serviço. Consignar a ausência e proceder aos descontos
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devidos é um poder/dever da autoridade. Esta, entretanto, não pode suspender ou 

demitir o servidor grevista pelo só fato da greve, ficando, todavia, ressalvada a 

possibilidade de responsabilização por abuso desse direito”.291

Embora possa parecer um contra-senso, a afirmação acima registrada é a única 

possível de ser aceita em função da supremacia constitucional e da nova realidade jurídica 

instaurada pela nova Lei Fundamental de 1988. Cabendo lembrar o ensinamento de 

Meirelles TEIXEIRA quando diz que mesmo dos dispositivos constitucionais que pedem, 

explicitamente, uma complementação integrativa, devem ser aplicados, de per si, até onde 

possam; opinião corroborada por José Afonso da SILVA, quando afirma que muitas 

dessas normas constitucionais “são quase de eficácia plena, interferindo o legislador 

ordinário tão só para o aperfeiçoamento de sua aplicabilidade”.292

Dessa forma, é possível concluir que, dentro da categoria das normas 

constitucionais que pedem ou necessitam de complementação, existem determinados 

dispositivos que independentemente de normação ulterior já determinam a fruição de 

direitos, em consistência e medida muito mais ampla do que, em uma rápida análise, 

possa levar a supor. Portanto, em virtude de não possuírem todas as normas que integram 

uma Lei Magna, o mesmo nível de necessidade de complementariedade, o seu mínimo de 

eficácia não se apresenta de forma igualitária, podendo, conforme a dimensão ou 

densidade de seu conteúdo, em certa medida, criar os efeitos nelas previstos.

Isto posto, o importante a fixar é que inclusive as normas constitucionais 

programáticas possuem teores eficaciais distintos e que, conforme a dimensão do seu 

mínimo de eficácia, podem produzir, em certa medida, os efeitos nela consignados, em 

virtude da posição que ocupam no ordenamento jurídico, possibilitando ao aplicador 

da Constituição dar o máximo de efeitos possíveis a seus dispositivos, de forma a 

impedir que a atuação dos órgãos dos poderes por ela constituídos, venham a valer 

mais do que a Lei Fundamental do ordenamento jurídico, que é obra do legislador
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constituinte. Só assim é que não haverá a possibilidade de desvirtuamento dos valores 

fundamentais da sociedade estatal nela determinados.

Quando se fala em mínimo de eficácia da norma constitucional, não se deve 

expressar apenas um juízo de valor, mas a constatação de uma realidade jurídica, pois 

quando o constituinte determina a necessidade de complementação integrativa, impede 

comportamentos antinômicos ao por ele estabelecido e, conseqüentemente, que lei 

alguma possa restringir o direito assegurado, ao ponto de eliminá-lo.

A Constituição de 1988 ao prever, explicitamente, a necessidade de edição 

de leis regulamentadoras integrativas de seus comandos, o fez de modo diferenciado, 

como é possível verificar nos exemplos abaixo relacionados:

1. Art. 52, XXVI -  “A pequena propriedade rural assim definida em lei, 

desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para 

pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a 

lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”. O dispositivo, 

além de revogar todos os dispositivos normativos que com ele colidam, 

tem o condão de criar o direito de proteção à pequena propriedade e, 

mesmo sem lei que a defina, é possível ao interprete e aplicador 

possibilitar a fruição do direito aqui previsto. Tal raciocínio já não pode 

ser utilizado no que diz respeito aos meios de financiamento para seu 

desenvolvimento, que estarão, para sua aplicação, na dependência da 

edição da regulamentação integrativa;

2. Art 1- XI -  “São direitos dos trabalhadores.... a participação nos lucros, 

ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, 

participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”. Aqui a 

medida do mínimo de eficácia é bastante reduzida no que diz respeito à 

fruição do direito previsto, não cabendo nem ao Judiciário formular a 

regra para o caso concreto, em que pese a criação de situações subjetivas 

de vínculo ou de vantagem, e se resume na ordem para o legislador 

legislar, na condição que deve ser observada em toda e qualquer
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legislação infraconstitucional, na revogação das leis anteriores 

incompatíveis, no condicionamento da atividade discricionária da 

Administração e do Poder Judiciário.293

Em todos esses artigos, conforme Eros Roberto GRAU, é possível afirmar 

que existe “um direito subjetivo dos cidadãos à atividade legislativa”, havendo o dever 

jurídico constitucional da edição de normas necessárias para tomar exeqüíveis os 

comandos constitucionais.294

A omissão do legislador na criação da norma regulamentadora integrativa 

leva “ à existência de um direito destituído de qualquer garantia, isto é, sem ação” e a 

“subversão da hierarquia das normas, com a falência da supremacia constitucional, 

visto que o legislador ordinário se arroga o poder de impedir que um direito conferido 

pela Lei maior opere seus efeitos”.295

No caso do art. 37, VII, da Constituição Federal, o preceito constitucional 

tem teor suficiente de normatividade para sua aplicação, e a falta de regramento 

infraconstitucional não impede a incidência da norma de maior valor até onde possa. 

Porém, como já se observou, em determinados casos a regulamentação integrativa é 

condição sine qua non para a operatividade do comando, não cabendo nem ao Poder 

Judiciário, mesmo fazendo prevalecer a Constituição, formular a regra no caso 

concreto, o que poderia caracterizar uma usurpação da função legislativa.

É verdade que nossa Lei Fundamental previu mecanismos voltados para 

controlar e suprir a omissão legislativa, quais sejam: a ação de inconstitucionalidade 

por omissão e o mandado de injunção, conforme previsto nos artigos 103, parágrafo 22 

e 52 LXXI, respectivamente, porém é lastimável ter que identificar a inconsistência e 

ineficácia desses dois instrumentos, pois que declarada pelo Supremo Tribunal Federal
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a omissão inconstitucionalidade do legislativo, é determinado apenas que será ciência 

ao Poder competente, ato esse de reduzida valia jurídica, visto que não cria nenhum 

tipo de vinculo obrigacional em agir, a não ser o efeito moral e político que pode 

surgir de tal declaração. Por sua vez, no mais das vezes, em relação ao mandado de 

injunção, o Judiciário o tem convertido, em essência, ao simples reconhecimento da 

omissão com a devida ciência ao Poder competente. Assim, deve-se reconhecer a 

fragilidade dos efeitos dos dois instrumentos e que o constituinte poderia ter 

propiciado a deflagração de resultados mais consistentes para suprir a omissão 

inconstitucional.296

Conforme salienta CANOTILHO, ao tratar da “dependência legal dos direitos 

fundamentais que pressupõem prestações do Estado” e da necessidade de interpositio 

legislatoris, pode-se até falar em “direitos fundamentais sob reserva de medida legal”, 

mas é preciso ter em mente que o ato do legislador é apenas concretizador necessário 

para o exercício de um direito determinado pela Constituição. Dessa forma, o legislador 

que não possibilitar a concretização do direito em questão, pode sofrer uma tripla 

censura: 1. A que deriva da eventual imposição legiferante concretamente existente na 

norma consagradora do direito.... (inconstitucionalidade derivada de imposição não 

cumprida); 2. A que deriva de imposições gerais, abstratas, relacionadas com a 

realização dos direitos fundamentais (o silêncio reiterado do legislador pode tomar-se 

inconstitucional); 3. A que resulta da força determinante autônoma dos direitos 

fundamentais (o legislador viola, por omissão os direitos fundamentais, ao não criar os 

meios necessários à fruição desses direitos). Donde pode-se dizer que o legislador 

infraconstitucional, que por inércia não possibilita a efetividade das normas
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constitucionais, além de não cumprir a Constituição, viola, também, os direitos 

fundamentais cuja fruição encontra-se na dependência de sua atuação.297

Deve-se, ainda, ao tratar das normas constitucionais de eficácia limitada ou 

reduzida, que, em certo grau, necessitam de regulamentação integrativa, acolher a 

observação de Jorge MIRANDA que, partindo da opinião de CANOTILHO, alerta que 

uma vez concretizada a norma constitucional mediante normas legais, essas não 

podem ser, pura e simplesmente revogadas, o que levaria ao retomo à situação 

anterior, isto é, a antes da existência da norma regulamentadora. É claro que o 

legislador tem a faculdade de modificar qualquer regime jurídico por ele criado, mas, 

“o que não tem é a faculdade de subtrair suprevenientemente a uma norma 

constitucional a exeqüibilidade que esta tenha, entretanto, adquirido”, o que justificaria 

reclamar judicialmente a manutenção do nível de realização. Foi com esse sentido que 

o Tribunal Constitucional de Portugal decidiu, no Acórdão 39/84:

Se a Constituição impõe ao Estado a realização de uma determinada tarefa -  a criação de uma 
instituição, uma alteração na ordem jurídica -  então ele seja levada a cabo, o resultado passa a 
proteção direta da Constituição. O Estado não pode voltar atrás, não pode descumprir o que 
cumpriu, não pode tornar a colocar-se na posição de devedor. E, por maioria de razão, há de ser 
assim quando se trate de direitos fundamentais: o Estado, que estava obrigado a atuar para dar 
satisfação ao direito, passa a estar obrigado a abster-se de atentar contra a sua realização.298

Dentre as normas de eficácia limitada, encontram-se as programáticas, isto é, 

aquelas que para sua concretização não necessitam apenas de regulamentação 

integrativa, mas de providências materiais, oriundas da conjugação de fatores 

políticos, econômicos e sociais. É imperioso esclarecer que o fato de certas normas 

necessitarem de integração não autoriza sua inclusão no tipo normativo programático e 

que sejam de que tipo foram as normas constitucionais quanto a sua aplicabilidade, 

quanto à densidade de seu conteúdo ou aptidão para incidir, seus efeitos são sempre 

plenos, o que vale dizer, “o que nela se contém e se constitui é efetivável”.299
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Dessa forma, deve-se registar a opinião de Jorge MIRANDA, que após 

classificar as normas constitucionais, conforme o seu grau de efetividade, em:

a) normas preceptivas exeqüíveis por si mesmas;

b) normas preceptivas não exeqüíveis por si mesmas e

c) normas programáticas.

anota a força normativa de tais normas, o que representa o seu mínimo eficacial, como: 

devem ser tidas em conta na interpretação das demais normas do 

sistema, “as quais sem elas, poderiam ter alcance diverso”; 

contribuem para a integração de lacunas;

proíbem a emissão de normas legais contrárias e proíbem a prática de 

comportamentos que tendam a impedir a produção de atos por elas 

impostos, donde a possibilidade de existir uma inconstitucionalidade 

material em caso de violação;

fixam critérios ou diretivas para o legislador ordinário nos domínios 

sobre os quais versam, donde a possibilidade de haver 

inconstitucionalidade material por desvio de poder; 

determinam a inconstitucionalidade superveniente das normas legais 

anteriores discrepantes, mas apenas a partir do momento em que seja 

possível receberem exeqüibilidade, o mesmo o correndo em relação à 

inconstitucionalidade por omissão.

Aqui é importante ressaltar que o posicionamento acima referido só pode ser 

aceito por aqueles que assim consideram, pois que a postura mais condizente com a 

supremacia própria da Constituição é seguir, neste ponto, o pensamento de Meirelles 

TEIXEIRA, isto é, com o surgimento de uma norma constitucional, todos os 

dispositivos que se encontram com ela discrepantes são revogados, por caracterizarem, 

se assim não for, uma inconstitucionalidade superveniente.

Outro não parece ser o entendimento de Jorge MIRANDA, quando acaba por 

concluir que isto não significa “que fique na disponibilidade do legislador ordinário a



eficácia jurídica das normas programáticas. Havendo fiscalização da

constitucionalidade, pelo menos, tal não sucederá: o órgão ou órgãos competentes 

verificarão se ocorrem ou não as circunstâncias objetivas (normativas e não 

normativas) tomam possível -  e, portanto, obrigatória, -  a emissão das normas 

legislativas suscetíveis de conferirem exeqüibilidade às normas constitucionais”.
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CAPÍTULO 4 - NORMAS PROGRAMÁTICAS

4.1 ORIGEM E IMPORTÂNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

PROGRAMÁTICAS NO CONTEXTO DO ESTADO CONTEMPORÂNEO

Qualquer estudo que se pretenda realizar sobre as normas constitucionais 

programáticas não pode prescindir do necessário condicionamento recíproco entre a 

Constituição e a realidade político-social, para não perder de vista que, se de um lado a 

Lei Fundamental reflete a sociedade, com seus valores e com seus anseios, de outro, 

procura moldar esta mesma sociedade. Desta forma, o estudo da norma constitucional 

programática demanda, ainda, considerar a ordenação constitucional de competências, 

além de exigir “a captação normativa de todo processo concretizador que vai desde a 

regulação legiferente até à regulação administrativa e judicial”.300

Konrad HESSE já ensinou que o significado de uma ordenação jurídica só 

adquire sentido quando apreciado em face de uma realidade, pois “uma análise isolada, 

unilateral, que leve em conta apenas um ou outro aspecto”, pode ser insuficiente para 

que se possa considerar os limites e a possibilidade de atuação da Constituição, e mais, 

pode levar à existência de uma norma despida de qualquer sentido da realidade, ou 

melhor, a uma realidade esvaziada de elementos normativos. Assim, é indispensável 

entender que a norma constitucional não pode existir de forma autônoma, em face da 

realidade social. “A norma constitucional não tem existência autônoma em face da 

realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada 

pretende ser concretizada na realidade”; concretização essa que está sempre numa 

relação de interdependência em face das condições históricas e de elementos sociais,

300CANOTILHO, Constituição dirigente..., p.202.



políticos e econômicos dominantes, o que lhe assegura a idéia de ordem adequada e 

justa e lhe proporciona o apoio e a defesa da consciência geral.301

No curso deste trabalho ficou assentado que a Constituição não é apenas a 

expressão de um ser, mas também de um dever ser e que é pela sua efetivação ou 

efetividade que imprime ordem e conformação da realidade política e social, o que 

decorre de sua força normativa, pois só assim é que pode alcançar a realização dos 

valores nela consignados, o que, conseqüentemente, conduz à afirmação de que a Lei 

Fundamental de um Estado não pode pretender construí-lo sob bases de conotação 

teórica ou abstrata. “A norma constitucional somente logra atuar se procura construir o 

futuro com base na natureza singular do presente”, adquirindo poder e prestígio 

quando determinada pelo princípio da necessidade. A Constituição por si mesma não 

pode realizar nada, mas pode impor tarefas, estabelecer metas e criar mecanismos para 

a superação de resistência à vontade de sua conformação.302

A Constituição deve, portanto, estar inserida numa situação de espaço e de 

tempo, num contexto político-social, em que os indivíduos têm determinadas expectativas 

em relação a certos problemas e a certas possibilidades, e a partir daí abrir condições para 

a satisfação de necessidades de grupos sociais e da sociedade em geral.303

Porém, nem sempre é fácil garantir a força normativa da Constituição, mas 

como integrante do direito positivo, ocupando o seu nível hierárquico mais elevado, 

deve valer como lei ao dirigir condutas e dar segurança a expectativas de 

comportamento. É indubitável que nasce das realidades e necessidades de um grupo 

social e se assim não fosse consistiria “um fantasma de direito”, um amontoado de
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palavras vazias, que não se realizaria, não teria eficácia social, por não corresponder à 

realidade fática, aos valores, aos interesses sociais.304

Dentro deste enfoque, é imprescindível, ao proceder uma análise da 

“constituição temporalmente adequada”, a consideração do debate ideológico, da 

confrontação de ideologias, pois que da interpretação constitucional chega-se às 

teorias do Estado e da sociedade. O debate ideológico aqui referido tem acento no 

conjunto ou sistema de idéias políticas relativas à concepção de sociedade civil e do 

Estado, considerada mais adequada aos interesses individuais e coletivos, tanto para o 

país como para a comunidade internacional. Falar neste sentido em ideologia equivale 

a expressar o dever ser político, ou melhor, a expressão dos valores políticos-sociais, 

que devem nortear o ordenamento jurídico, “determinando o sentido e os fins 

legítimos da cidadania em razão do bem comum”.305

Assim entendida, deve surgir de um consenso ou compromisso acerca de um 

projeto que será vinculativo para a sociedade responsável pelo compromisso que 

representa a preferência por uma ordem normativa; ordem essa que não se satisfaz 

apenas a limitar o poder, mas, que ao lado desta limitação, estabelece uma ordenação 

do projeto político e de conformação social. Isto não quer dizer que fique imune às 

contradições, antagonismos, divergências e conflitos; fato que reconhecido por 

CANOTILHO, leva-o a afirmar que “as constituições democráticas, elaboradas 

‘democraticamente’, pressupõem uma realidade social, plural, antagônica e em tensão, 

daí resultando que muitas das suas normas (abstraindo de algumas partes 

fundamentais) são um verdadeiro compromisso entre idéias, projetos, programas e 

interesses dos ‘grupos constitucionais”, compromisso este que não está imune a ser 

aparente, a tentar mistificar a realidade e traduzir-se em um consenso de fórmulas
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vagas a serem interpretadas e preenchidas ao acaso por uma ordem de valores 

flutuante conforme as posturas políticas ocasionais.306

Após a Primeira Guerra Mundial, com o advento da Constituição mexicana 

de 1917 e da de Weimar de 1919, passa-se a considerar o homem além de sua 

condição individual, o que marca a superação de uma perspectiva liberal do Estado, 

que consagrava uma declaração dos direitos do homem, com sentido negativo, tendo 

em vista a proteção do indivíduo contra a usurpação e abusos do Estado. Com a 

revolução industrial acaba-se por constatar “que o Estado não é o único que oprime o 

desenvolvimento da personalidade; que não é a única entidade que impõe relações 

coativas de convivência, e que as mesmas liberdades liberais estão condicionadas, em 

sua realização, a situações e poderes extra-estatais”. As função da Constituição sofrem 

uma mudança significativa, para garantir um mínimo de harmonia social e econômica, 

com a passagem do Estado Liberal clássico para o chamado Estado do Bem-Estar, 

Estado social ou intervencionista, que se traduz no plano constitucional com a 

incorporação de mandados de intervenção, de preceitos finalísticos, com a pretensão 

de assinalar objetivos de política econômica e social, o que vem afetar, também, os 

processos políticos.307

Surge, então, o Estado, como meio apropriado para realizar a proteção dos 

indivíduos dessas pressões, com certos deveres de prestações positivas, tendo em vista 

melhorar as condições de vida e neutralizar as distorções econômicas geradas na 

sociedade e promover a igualdade material.308 Assim, ampliam-se as atividades do 

Estado com sua intervenção na vida econômico-social, assegurando direitos que se
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referem à “segurança social, ao trabalho, ao salário digno, à liberdade sindical, à 

participação no lucro das empresas, à educação, ao acesso à cultura, dentre outros”.309

Essa nova realidade repercute nos textos constitucionais, com a inclusão, ao 

lado e como complementação dos direitos individuais, dos direitos sociais e 

econômicos, isto é, um conjunto de disposições voltadas a determinar o direito dos 

trabalhadores e a estrutura da economia, integrando o que se tem denominado de 

“conteúdo social das constituições”. As constituições passam a ter a conotação do 

dirigir, na medida em que definem fins e programas de ação do Estado, o que nem 

sempre tem sido veiculado mediante normas precisas, dotadas de todos elementos 

necessários para incidir; ao contrário, no mais das vezes o enunciado de sua normas é 

dotado de grande imprecisão, o que vem comprometer sua eficácia e aplicabilidade. 

Muitas, inclusive, prevêem esquemas genéricos de atuação ou programas a serem 

desenvolvidos ulteriormente. Este modo de prever a atividade estatal, por meio de 

normas de grande imprecisão, traz a tona as normas que são previstas no texto 

supremo apenas em princípio, e constituem “as normas constitucionais de princípio 

programático” no dizer de José Afonso da SILVA.310

Quando se afirma que o ambiente condiciona os problemas jurídicos 

constitucionais, surge imediatamente o questionamento que levou José Joaquim 

Gomes CANOTILHO, a tratar a constituição dirigente e a vinculação do legislador: “o 

que deve (e pode) uma constituição ordenar aos órgãos legiferantes e o que deve 

(como e quando deve) fazer o legislador para cumprir, de forma regular, adequada e 

oportuna, as imposições constitucionais”? Aqui é importante ressaltar que ao 

identificar uma constituição como dirigente, é impossível relacioná-la apenas com a 

atuação do legislador, pois que a Constituição aqui entendida tem o condão de 

vincular, também, todos os órgãos do Poder Público, bem como a toda sociedade. Mas 

é extremamente oportuna a colocação de CANOTILHO quando diz que: “perguntar
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pela ‘força dirigente’ e pelo ‘caráter determinante’ de urna lei fundamental implica, de 

modo necessário, uma indagação alargada, tanto no plano teorético-constitucional 

corno no plano teorético-político, sobre a função e estrutura de uma constituição”.311

O Estado Liberal, segundo Fábio COMPARATO, é estàtico e conservador, 

tendo como única tarefa o produzir o direito, mediante a criação de leis, que além de 

impedirem que o Estado ameace os direitos e garantias individuais, devem impedir o 

empreender políticas ou programas de ação de longo prazo, posto que revelam a 

inadequação estrutural dos poderes públicos nesse tipo de Estado.312 A Constituição do 

Estado Liberal clássico, disciplinava tão-somente a estrutura básica do Estado, seus 

poderes e respectivas competências e proclamava os chamados direitos de liberdade, 

isto é, direitos que na relação indivíduo-Estado proclamam os relativos à capacidade 

civil e política dos governados.313

Porém, tem razão Luís S. Cabral de MONCADA, quando afirma que não se 

deve partir do princípio de que a Constituição do Estado Liberal não pretendia 

assegurar um ordenamento global da Sociedade e do Estado, não visava ordenar tão-só 

o Estado enquanto tal, pois que ordenava a totalidade do contexto social por 

intermédio do efeito negativo e denegatório dos direitos fundamentais do cidadão.314

Com a supremacia do princípio representativo, toda a legislação do Estado 

passa a ser obra da representação nacional, de modo que o Estado de direito da 

concepção liberal procedia da Constituição, que era reputada como lei, e como não 

havia previsão de normas de natureza programática, não se levantavam dúvidas quanto 

a considerar a sua eficácia normativa. Dentro desse conceito de Constituição como
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mero instrumento de governo, o liberalismo apregoava a defesa e oportunidade de um 

Estado mínimo, competente apenas para organizar o procedimento da tomada das 

decisões. Porém, um país não tem um regime democrático pelo simples fato de a 

Constituição estabelecer liberdades e procedimentos próprios da democracia, mas, 

principalmente, pelo fato de, além de admitir uma pluralidade de opiniões e interesses 

articulados, os cidadãos considerarem que a democracia é algo que deve ser 

conservado, e que é pela sua participação na vida pública que exercem os seus 

direitos.315 O importante até então, no curso de Estado Liberal, era o procedimento e 

não o conteúdo das decisões. É como bem observa Paulo BONAVIDES, “no Estado 

Liberal do século XIX a Constituição disciplinava somente o poder estatal e os direitos 

individuais (direitos civis e políticos) ao passo que hoje o Estado Social do século XX 

regula uma esfera muito mais ampla: o poder estatal, a Sociedade e o indivíduo”.316

Com as novas tarefas que lhes são confiadas, o Estado passa a parceiro e 

promotor do desenvolvimento da personalidade do indivíduo na busca da melhoria de 

suas condições de vida, dentro do plano social e econômico, e isto sem o sacrifício das 

garantias jurídico-formais do Estado de Direito, à medida que se têm consciência de 

que a liberdade é inconcebível sem a solidariedade, e que a igualdade e o progresso 

socioeconômico necessitam fundamentar-se no respeito à legalidade. O Estado, então, 

assume, ao lado de sua função negativa ou defensiva, a função positiva de assegurar o 

desenvolvimento da personalidade, intervindo na vida social e econômica e cultural, 

mediante o planejamento de políticas públicas de médio e longo prazo.

Para atender a essa nova missão a Constituição não se restringe a ser a Lei 

Fundamental do Estado, mas passa a ser, também, a Lei Fundamental da Sociedade. 

Deixa de ser um simples instrumento de governo, que estrutura órgãos, define 

competências e regula procedimentos, e passa, em complemento dessa sua função já 

sedimentada, a determinar tarefas, definir fins para o Estado e para a sociedade,
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contendo a ordem jurídica básica dos diversos setores da vida social e política, ou seja, 

um modelo da sociedade. Assim, a Constituição passa não só a assinalar ao Poder 

Público os limites do permitido, mas impõe o dever de criar uma ordem, 

transformando-se em um programa, de tal modo que a legislação não é só um 

instrumento da ação política que deve conter-se aos limites negativos impostos pela 

Lai Maior, mas também do desenvolvimento da Constituição, do programa nela 

contido. “A Constituição já não incorpora só a concepção política do que o Estado 

deve ser, mas o programa do que deve fazer”.317

O grande problema do constitucionalismo contemporâneo concentra-se em 

determinar o caráter jurídico-normativo da parte dirigente da Constituição. 

CANOTELHO, após haver publicado sua obra irreparável sobre “Constituição Dirigente 

e Vinculação do Legislador”, afirma que o grande problema, na atualidade, reside em 

ponderar as medidas liberais e estatais que devem informar o texto constitucional, para 

que continue a ser a Lei Fundamental da res publica sem se converter em um 

instrumento totalizador com concepções unidemensionais do Estado e da Sociedade, e 

sem perder a sua força normativa.318

Para atender o problema acima identificado, CANOTILHO afirma ser 

necessário conciliar duas exigências fundamentais do Estado democrático- 

constitucional: 1. A “legitimidade material, o que aponta para a necessidade de a lei 

fundamental transportar os princípios materiais informadores do estado e da sociedade; 

2. A abertura constitucional, pois a constituição deve possibilitar o confronto e a luta 

política dos partidos e das forças políticas portadores de projetos alternativos para a 

concretização dos fins constitucionais”.319

A determinação constitucional de tarefas, programas e fins ao Estado tem 

suscitado problemas no que diz respeito à força normativa da Constituição, na medida
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em que a sua concretização implica a atuação de instâncias políticas, isto é, no mais 

das vezes, fica sob a responsabilidade da vontade dos detentores do poder político, o 

que não a anula, pois que a amplitude e a indeterminação da Constituição não podem 

caracterizar a sua incapacidade para regular a vida do Estado e da sociedade. Konrad 

HESSE, ao ensinar que a Constituição não se limita em prever matérias de forma 

aberta, não deixa de estabelecer seu caráter vinculante e de prever o que não podem 

ficar em aberto e indeterminados, os procedimentos pelos quais podem ser decididas 

as questões abertas. O programatizar os fins e tarefas do Estado não é algo antitético à 

sua força normativa, pois que, embora sendo princípios e normas abertas, que carecem 

de concretização, nem por isso deixam de ter força normativa vinculante no momento 

da concretização e interpretação constitucional.320

A incoporação nas constituições de mandados de intervenção, de preceitos 

finalísticos, que assinalam objetivos econômicos e sociais, afeta, de certo modo, os 

processos políticos. Não só as normas identificam um regime político, mas também as 

reais e efetivas condutas e relações políticas. Um país não tem um regime democrático 

pelo simples fato de a Constituição estabelecer liberdades e procedimentos próprios da 

democracia, mas porque, efetivamente, os indivíduos consideram que a democracia é 

algo que deve ser conservado. A Constituição democrática só é possível se, 

efetivamente, existe uma realidade política democrática.321

Nos dias de hoje o grande debate e embate gira acerca da oportunidade da 

existência ou não de uma Constituição do tipo dirigente, isto é, em tomo do 

desenvolvimento de um Estado intervencionista, da sua desconstitucionalização ou da 

desregulamentação. Uma das críticas é a de que o dirigismo estaria substituindo o 

processo de decisão. Nesse sentido, Diogo Figueiredo MOREIRA NETO afirma que “O 

caminho do desenvolvimento institucional só estará aberto quando as fórmulas 

impositivas de políticas públicas forem varridas da Constituição, abrindo espaço para
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que se possa praticar uma autêntica democracia de escolhas de como queremos ser 

governados e não apenas de escolha de quem queremos que nos governe”.

Não parece que o determinar programas, tarefas e fins signifique colocar a 

política em uma posição subalterna, em trilhos que não permitam a realização da 

essência dessa atividade, reduzindo-a à execução dos preceitos constitucionais. Antes 

disso, é preciso entender que a dinâmica constitucional exige a atuação política; não 

visa eliminá-la, apenas visa conferir fundamento à sua realização; não substitui a 

política, mas é a sua premissa material e limite para sua atuação, pois que a definição 

dos fins do Estado não pode nem deve derivar da vontade política do governo, como 

interesse superior do Estado, mas da vontade popular representada e sedimentada na 

Constituição. Cabe à atividade política o papel criativo na seleção dos meios ou 

instrumentos adequados para sua realização. Assim, a Constituição, além de ser um 

estatuto, é também o estatuto do político.322

Certo é que o excesso pode dar margem à caracterização da utopia, principal 

risco do esvaziamento da força normativa da Constituição frente à dinâmica social e 

política; mas, de outro lado, em um Estado democrático, é impossível convir com as 

vantagens de uma Lei Fundamental assética, que se limita a funções de organização e 

de processo de decisão política, pois que isto propiciaria o ressurgir da indiferença 

quanto à existência de poderes fáticos de domínio na sociedade civil e a Constituição e 

o Estado mínimo por ela formado não poderiam ser propulsores de uma vida mais livre 

e mais justa.323

Se o excesso pode acarretar conseqüências nem sempre satisfatórias, o ideal 

a perseguir é a justa medida da convivência dos dois sistemas, o do Estado Liberal e 

do Estado de Bem-Estar, para que a Constituição não se torne apenas um instrumento 

de governo, de natureza processual e não material, e que tampouco se converta num 

instrumento totalizador do Estado e da sociedade. É nesse sentido que se usa mais uma
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vez as lições da CANOTILHO, para determinar o que se pode considerar como a exata 

dimensão da Constituição contemporânea ideal. “Se uma lei básica se propõe 

conformar relações de vida historicamente cambiantes isso obriga-a a um conteúdo 

temporalmente adequado, isto é, um conteúdo apto a permanecer ’dentro do tempo’. 

Caso contrário, pode pôr em perigo a sua ‘força normativa’ e sujeitar-se a constantes 

alterações”. Porém, se é indesejável uma constituição como um estatuto detalhado e 

sem aberturas, não existe incompatibilidade com o fato de prever tarefas e fins, posto 

que deve ordenar a vida política fixando limites às tarefas do Estado “recortando 

dimensões prospectivas traduzidas na formulação dos fins sociais mais significativos e 

na identificação de alguns programas da conformação constitucional.”324

A previsão constitucional de programas, tarefas e fins a serem desenvolvidos 

pelo Estado, tem recebido críticas de várias espécies. Uns consideram que esta forma 

de dirigismo estatal possibilita substituir o processo de decisão política, e nesse 

sentido, entre nós, Diogo Figueiredo MOREIRA NETO diz que: fazer acompanhar a 

positivação de direitos de um complexo de imposições constitucionais conformadoras 

de políticas públicas, de direitos econômicos, sociais e culturais, impede o 

desenvolvimento constitucional, o que deve contar com “a substituição do dirigismo 

estatal pela consensualidade, avivando o sentido de identidade e de responsabilidade 

da sociedade e, sobretudo, a sua sensibilidade moral, indispensável à sólida 

fundamentação de uma duradoura teoria da justiça, sem a qual o direito não é mais que 

uma coleção anòdina de regras”. Em que pese o respeito e a admiração pelos 

argumentos aqui referidos, é possível contra-argumentar que a substituição do Estado 

por segmentos sociais na realização de tarefas importantes para a sociedade, se, por 

um lado, reforça a responsabilidade da sociedade civil na sua implementação, por 

outro não resolve o problema de sua efetividade.

Outros criticam o dirigismo constitucional, em razão da governabilidade, 

vale dizer, por sobrecarregar o Estado com tarefas, sem contudo providenciar recursos
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para executá-las, o que o toma ineficiente, desalentador e devedor da sua função de 

provedor da justiça social. Dentro deste enfoque o Estado deve ser mínimo, deve 

limitar-se a ser o fiscalizador e incentivador da iniciativa privada, nunca agente de 

políticas públicas.

É com essa visão que entre nós, Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO, 

considerando o agravamento das dificuldades de governabilidade do Estado brasileiro 

decorrente de 1988, quando a ele se impôs tarefas e encargos, sem providenciar os 

recursos para sua realização, avaliou que a solução para tal impasse seria uma nova 

Constituição. “A superação da crise de governabilidade não prescinde, ao invés, 

reclama, uma nova Constituição. A de 1988 nasceu fora de época, ainda inspirada por 

um marxismo vulgar intitulado de socialismo ‘real’, que logo se esboroou. É 

necessário jogar no arquivo essa obra de copismo da esquerda”. Para o autor aqui 

citado, o Estado deve limitar-se a ser o fiscalizador da iniciativa privada, nunca agente 

de políticas públicas.325

Tal postura busca fundamentação no que hoje se denomina de ideologia 

neoliberal, fenômeno distinto do liberalismo clássico do século passado. O 

neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na Europa e nos Estados 

Unidos da América do Norte, onde imperava o capitalismo, como reação, teórica e 

política, contra o Estado intervencionista e de bem-estar. Teve origem no texto “O 

Caminho da Servidão”, de Frederich HAYEK, escrito em 1944, que ataca qualquer 

limitação ou regulamentação dos mecanismos de mercado por parte do Estado. 

HAYEK e seus companheiros326 preconizavam que o igualitarismo promovido pelo
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Estado de Bem-Estar destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da concorrência, 

da qual dependia a prosperidade, pois que a desigualdade é um fator positivo. 

Consideravam necessário:

Manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do 
dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas. A estabilidade 
monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. Para isso seria necessária uma disciplina 
orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-estar, e a restauração da taxa ‘natural’ de 
desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar os sindicatos. 
Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para incentivar os agentes econômicos. Em outras 
palavras, isso significava reduções de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as 
vendas.327

No início, como ideologia, o liberalismo foi posto em prática por governos 

que se diziam de direita radical, depois mesmo os que se acreditavam como de 

esquerda, foram adotando o neoliberalismo como modelo político. Porém, nos dias de 

hoje, já se ouve falar que as políticas neoliberais fracassaram e que não conseguiram 

reanimar a dinâmica do capitalismo, sendo tarefa necessária a apresentação de novas 

receitas e de novos regimes, por terem deteriorado a vida da massa da população e 

engedrado a ampliação das diferenças sociais, e até o fracasso do próprio Estado. 

Assim, são esclarecedoras e alentadoras as colocações de Pierre SALAMA quando 

afirma que é preciso começar a pensar em outra política econômica, em outro papel do 

Estado, em outra forma de abertura econômica, em outra política industrial, em outra 

distribuição de renda. Se hoje a abertura econômica é uma necessidade em nível 

global, nada nos obriga a aceitar que a única forma de abertura é a que propõem os 

neoliberais: sem a intervenção do Estado e sem proteção. Não temos por que aceitar 

que existe um conflito irresolúvel entre mercado interno e o externo, mas que é 

possível gerar melhores condições de vida em toda a população e, ao mesmo tempo, 

ser competitivo. Começa-se a falar novamente em uma “terza via” que conjugue a 

ideologia liberal com a socializante ou intervecionista voltada para certos setores das 

necessidades sociais.328

327ANDERSON, p. 10-11.

328ANDERSON, p.53.



É com acerto que Jorge Luís MAIORANO afirma que: “o afastamento do 

Estado da gestão patrimonial direta não pode, de nenhum modo, implicar no 

desatendimento da tutela dos interesses sociais. Ele deve resguardar a comunidade de 

qualquer proceder ilícito, frente a estratégia dos grupos dominantes encarnados em 

entidades monopólicas que dotadas de uma grande concentração de capital, operam 

internamente”, e cita MORELLO quando afirma que parece certo aceitar 

ostensivamente uma posição mínima estatal, para que atenda, com eficiência e 

efetividade, ao clássico, aquilo que lhe é próprio e indelegável (educação, segurança, 

justiça, saúde pública), subtraindo-o das atividades privatísticas que por essência 

devem estar a cargo dos particulares, pela simples razão (entre outras) que a 

desempenham melhor, o que por não ser uma tarefa fácil “são de enorme e talvez 

ingovernável consideração e resposta”.329

São, portanto, fundamentais as lições de Miguel REALE quando diz que 

existem razões de sobra para não se concordar com as idéias liberais anarquizantes, que 

pregam um Estado evanescente, destituído de poder normativo e, desse modo, incapaz 

de afrontar a globalização econômica,330 com o uso da automatização para alcançar 

maior eficiência produtiva e distributiva, capaz de per si resolver todos os problemas 

sociais, culturais ou existenciais. Para ele, é preciso ser demasiado otimista para 

acreditar no automático equilíbrio dos egoísmos, a ponto de deixar o jogo econômico 

inteiramente entregue aos dados do mercado e afirma que “por mais que se fale em 

globalização, pode-se parafrasear Churchill dizendo que o Estado Nacional, como a 

Democracia, apesar de todos os seus defeitos e males, ainda é o melhor instrumento que
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nos resta para a preservação dos valores comunitários essenciais”. O que se vê, na 

verdade, à beira do terceiro milênio, é a crescente convergência das ideologias, sob o 

impacto uniformizante da tecnologia, o que não dispensa a interferência direta do Estado 

na vida econômica em casos excepcionais. Esta é a razão pela qual o “social 

liberalismo” deve abrir-se como uma terceira via, não só no campo liberal, mas também 

no das opções políticas e econômicas em geral, mesmo porque se a diferença entre o 

social-liberalismo e o neoliberalismo consiste, em última análise, no papel do Estado 

como agente normativo e regulador da atividade econômica, considera Miguel REALE 

que os riscos da globalização aumentam a responsabilidade do Estado, o qual não pode 

“deixar de salvaguardar o que é próprio e peculiar a cada Nação”, precisando ser forte o 

suficiente para enfrentar crises sociais inéditas no passado, para quais, seguramente, 

nem a economia e nem o direito atual têm a terapêutica adequada. Portanto, é claro que 

o Estado não deve se reduzir à economia, mas atuar em prol dos valores essenciais da 

educação, saúde, meio ambiente, cultura, cujo atendimento, conforme a época e lugar, 

pode contar com a parceria da iniciativa privada.

Desta forma, vê-se que as constituições contemporâneas são documentos que 

procuram conciliar os ideais do liberalismo capitalista com os do intervencionismo 

estatal. Assim é que, só para citar alguns exemplos, a Constituição portuguesa de 1976, 

ao lado do art. 62, que reconhece o direito à propriedade privada, limita-o explícita (por 

exemplo: arts. 38, n2 7; 85, n2 3; 87, n2 2; 99, n2 2) e implicitamente. A Constituição 

brasileira de 1988, no art. 170, depois de determinar que a ordem econômica funda-se na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, prevê o respeito à propriedade 

privada (inciso II, art. 170), ao lado da observância da sua função social (art. 170, inciso 

III). A livre concorrência ao lado da defesa do consumidor.

Miguel REALE, analisando a nossa Constituição de 1988, julga-a como não 

consagradora do liberalismo infenso à justiça social, mas sim do social-liberalismo, 

segundo o qual o Estado atua como “agente normativo e regulador da atividade 

econômica”, sem se tomar empresário, a não ser nos casos previstos no art. 173, que 

dizem respeito a imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo
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definido em lei, o que reflete o fenômeno da convergência das ideologias. Para 

REALE, “parece não haver dúvida quanto à posição social-liberal de nossa Carta 

Magna, uma vez que o social-liberalismo -  que outros preferem denominar liberalismo 

social, o que vem dar no mesmo -  caracteriza-se exatamente por um constante e 

contínuo balanceamento de valores postos por diversas conjunturas, figurando a livre 

iniciativa em um pólo e, no outro, os interesses do consumidor”, que combinando a 

livre iniciativa com a ação complementar supletiva do Estado, tem este, como agente 

econômico, a competência:

a) fiscalizadora, a fim de, na forma da lei, assegurar a livre concorrência, salvaguardando, sem 
prejuízo dela, os direitos dos consumidores;

b) repressiva, para sempre na forma da lei, aplicar sanções no caso de abuso de poder econômico;
c) supletiva, nos setores econômicos não atendidos pelas empresas privadas, não obstante os 

incentivos ou benefícios concedidos, e a lei considerar seu desenvolvimento essencial ao País, 
inclusive por motivos estratégicos de defesa nacional.331

O importante para o fim a que se propõe este estudo é reconhecer que mesmo 

frente ao processo de globalização e do desenvolvimento de processos cibernéticos que 

vieram dar novas estruturas aos Estados contemporâneos, com uma nova expressão do 

ideal do bem comum, não é possível deixar de reconhecer o papel fundamental desse 

mesmo e novo Estado no plano da saúde púbüca, da educação e da segurança.

Isto posto, necessário perguntar: Compete à Constituição definir, decidir de 

modo vinculativo, imperativo sobre as tarefas que propiciarão o desenvolvimento do 

papel fundamental do Estado no plano social? Deve o Estado ter tarefas ? E mais, as 

tarefas do Estado são tarefas constitucionais?

CANOTILHO, enfrentando o problema acima colocado, situa-o no plano 

constitucional exatamente em saber se a Lei Fundamental deve formular um catálogo de 

tarefas concretas ou se bastará reconhecer ao Estado uma competência em branco, 

deixando à política o encargo de concretizá-las. Tem razão o autor ao afirmar que “Um 

‘Estado em branco’ afigura-nos um Estado materialmente desligitimizado”. “ Dizer isto 

não significa aplaudir uma esgotante concretização de tarefas estatais a nível de uma lei
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fundamental nem significa que o desempenho de tarefas públicas implique uma 

monopolização estatal dessas mesmas tarefas”, porque no mais daz vezes, elas são 

expressão mais uma “ética de convicção” do que uma “ética de responsabilidade prática”. 

Portanto, é preciso parcimônia normativa no que diz respeito à positivação constitucional 

de imposições de tarefas e fins, mesmo porque necessitam de instrumentos efetivos para 

assegurá-las; efetividade esta que não decorre dos previstos pela Constituição Federal 

brasileira de 1988, que são a inconstitucionalidade por omissão, nos moldes do art. 103, 

parágrafo 22, e o mandado de injunção, art. 52, LXXI.332

Não é possível entender o ente estatal como desprovido de tarefas e fins, já 

que só a realização de tarefas, na busca do bem comum, é que justifica a sua 

existência, isto é, o Estado só pode ser entendido como meio, por intermédio do qual 

chega-se ao atendimento das necessidades da população, o que não implica o 

desconhecimento do “alto grau de diferenciação da estatalidade pluralisticamente 

organizada”. Confiar ao direito o encargo de regulá-lo, de modo autoritário e 

intervencionista, equivale a desconhecer outras formas de direção política, que vão 

desde os modelos regulativos típicos da subsidiariedade, “de autodireção social 

estatalmente garantida até aos modelos neocorporativos passando pelas formas de 

delegação conducentes a regulação descentradas e descentralizadas”. Mas se é preciso 

partir de uma situação concreta para que se possa entender o valor e a força normativa 

de uma Constituição, nada impede admitir que cabe à Constituição fornecer exigências 

mínimas, ou seja, determinar um complexo de direitos e liberdades “definidoras das 

cidadanias pessoal, política e econômica intocáveis pelas maiorias parlamentares”, que 

representam a garantia da legitimação ética, proporcionando a impossibilidade de 

desestruturação moral “de um texto básico através de desregulamentações, 

flexibilidades, desentulhos e liberalizações”.333
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Assim, ao falar em ideologia liberal como antítese da socializante ou 

intervencionaista, identifica-se a necessidade de pensar em outro papel do Estado, em 

outra política econômica que possa conjugar as duas naquilo que têm de melhor, 

voltadas para certos setores das necessidades sociais. Aqui, também, é preciso 

reconhecer, como CANOTTLHO, que o grande desafio do constitucionalismo moderno 

consiste na substituição de um direito alta e autoritariamente dirigente mas ineficaz, por 

outros modos de realizar o projeto de modernidade, que recuperem o princípio da 

responsabilidade e apóiem a dinâmica da sociedade civil à medida que relevam as 

experiências locais e a diversidade cultural. O importante não é dar acento a contratos 

para atendimento de necessidades globais, mas colocar a força dirigente da Constituição 

na imposição de tarefas e fins, em um contexto em que possam coexistir valor, 

conhecimento e ação sob um novo signo, o da constitucionalização da responsabilidade. 

O que não significa retirar da Constituição a sua função de refletir os valores essenciais 

de uma sociedade que por ela se organiza e determina o seu porvir. Portanto, é mais 

importante rever do que romper com a Constituição Dirigente, devendo o constituinte 

elaborar normas claras, sóbrias e possíveis, sem converter a Constituição em 

instrumento de puro verbalismo ideológico, nem em catálogo de ilusões que abram ou 

despertem expectativas de impossível cumprimento, pois como já sustentou Jellinek, 

“não é juridicamente possível, o que não é politicamente possível”.334

A pretensão de validade das normas constitucionais materiais resulta de uma 

ordem axiológica anterior à Constituição, que se limita a reconhecê-la e a garanti-la.335 

“A substância material da Constituição, essa ordem de valores a ela subjacente, propicia 

que o texto constitucional converta-se na clave normativa do sistema, circunstância que 

afetará ao funcionamento de todo sistema jurídico”, pois que, é hoje evidente que o 

ordenamento jurídico não é só um mero agregado de normas, mas uma realidade

334CANOTILHO, Rever ou romper..., p. 16-17. In: ZARINI, Helio Juan. Derecho constitucional.
Buenos Aires : Astrea, 1992. p.40-41.
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dinâmica que exige que as normas cambiem, se bem que o ordenamento permanece 

enquanto subsistem os princípios que lhes dão vida e lhes conferem sentido e coerência. 

Tais princípios, que decorrem dos valores e anseios da sociedade, traduzem as opções 

políticas fundamentais conformadoras da Constituição e de toda a ordem jurídica, 

definem e caracterizam o Estado e seus principais objetivos. Assim, pode-se dizer que a 

Constituição projeta a identidade de uma determinada conformação político-social, que 

nos dias de hoje reflete não só a restrição dos fins estatais, a partir de uma declaração 

dos direitos do homem que têm como finalidade a proteção do indivíduo contra a 

usurpação e os abusos do Estado, como também, a partir do reconhecimento de que este 

não é o único que oprime o desenvolvimento da personalidade, haja vista que poderes 

extra-estatais, como os raciais, os eclesiásticos e econômicos, podem propiciar o mesmo 

resultado. A entidade estatal evolui e passa a ter dentre suas atividades a de intervir na 

vida econômico-social, para o fim de assegurar os direitos fundamentais do indivíduo e 

protegê-los contra essa nova opressão.336

É como bem afirma José Afonso da SILVA, esse embate entre o liberalismo e 

o intervencionismo repercute nos textos das constituições contemporâneas, “com seus 

princípios de direitos econômicos e sociais, comportando um conjunto de disposições 

concernentes tanto aos direitos dos trabalhadores como à estrutura da economia e ao 

estatuto dos cidadãos”, o que constitui o conteúdo social das constituições. No afã de 

definir as novas tarefas do Estado, o enunciado das normas constitucionais passa a 

apresentar uma certa imprecisão, à medida que traduzem fins, esquemas genéricos, 

princípios, programas a serem desenvolvidos e observados, o que pode, como 

conseqüência, em certos casos, comprometer a sua eficácia e aplicabilidade, mas é 

inquestionável que as normas programáticas revelam as tendências socioculturais de

336FERNANDEZ SEGADO, Francisco. La teoria jurídica de los derechos fundamentales en la 
constitución espanda de 1978 y en su interpretación por el tribunal constitucional. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, v.31, n.121, jan./mar. 1994, p.70 e Santi Romano, in Francisco Fernández Segado, p.72.



uma comunidade estatal, informando a ordem jurídico positiva, a concepção do 

Estado, servindo de inspiração para o aplicador do direito.337

Isto posto, é impossível deixar de reconhecer que atribuir à Constituição a 

função de configurar uma ordem pode traduzir uma incompatibilidade com a sua 

estabilidade e segurança, na medida em que tal ordem no futuro pode não corresponder 

à realidade e anseios da sociedade, o que trará, como conseqüência, a necessidade de 

reformá-la e não só isso, pois que expõe o Estado ao perigo da incerteza no que diz 

respeito a saber o que é ou não conforme à Constituição, elegendo o juiz, ao atuar a 

sua função de o direito, em portador do sentir popular. Porém, não cabe dúvida ao 

afirmar que a Constituição é normativa em todos os seus termos, todos os seus 

preceitos são normas jurídicas, e este princípio não invalida, mas apenas obriga a 

reduzir ao mínimo o conteúdo vinculante da Constituição, ou seja, só ao necessário 

para o asseguramento do Estado Democrático de Direito, conforme determina a 

Constituição Federal Brasileira, em seu art. I2: “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”. O aqui determinado não 

pode ser violado, no sentido de que não pode ser contradito, não observado, 

vinculando, portanto, aos Poderes Públicos e a própria sociedade estatal.

É dentro desta realidade, e reconhecendo a sua importância, que se admite 

estudar a oportunidade e imperatividade das normas constitucionais programáticas, como 

normas que determinam a constitucionalização da responsabilidade do Estado no campo 

jurídico, político, econômico, social, isto é, no âmbito das relações econômico-sociais.
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4.2 CONCEITO DAS NORMAS PROGRAMÁTICAS
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Antes de mais nada, é preciso ressaltar, assim como fez Miguel REALE, que 

admitir que toda regra de direito contém uma previsão genérica de um fato, com a 

indicação de que, toda vez que um comportamento corresponder a esse enunciado, 

deverá advir uma conseqüência, é esquecer que tal estrutura normativa corresponde 

apenas a certas categorias de normas jurídicas, “como por exemplo, às destinadas a 

reger os comportamentos sociais, mas não se estende a todas as espécies de normas 

como, por exemplo, às de organização, às dirigidas aos órgãos do Estado ou às que 

fixam atribuições, na ordem pública ou privada. Nesta espécie de normas nada é dito 

de forma condicional ou hipotética, mas sim categórica, excluindo qualquer condição”. 

Cabe ainda anotar que seja qual for a concepção jurídico-filosófica de norma jurídica, 

uma característica normativa é aceita e defendida por todas, ou seja, o seu caráter 

imperativo.338

Portanto, ao falar em normas programáticas não é possível questionar a sua 

imperatividade, mas apenas a sua efetividade. Longo e largo tem sido o debate em 

tomo da natureza e eficácia de tais normas, e é abundante a literatura jurídica sobre o 

tema, o que não significa que já esteja esgotado ou que tenha perdido a sua 

importância e oportunidade; muito ao contrário, mesmo frente aos argumentos 

daqueles que negam a virtualidade de sua existência no atual momento do Estado, 

ainda assim, não se pode negar que cabe à entidade estatal fazer valer direitos de 

cunho social, tais como os definidos na Constituição Federal brasileira de 1988, no art. 

62, nos seguintes termos: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Este é o seu 

principal, mas não único, universo, o da disciplina das relações econômico-sociais.

338REALE, Lições preliminares..., p.94.



Quando se fala em normas que indicam fins ao Estado, bem como o 

estabelecimento de programas para atingi-los, se está a considerar a materialidade das 

normas constitucionais, em que pese já estar pacificado o entendimento que qualquer 

que seja a matéria conteúdo da norma, o fato de estar inserida em uma Constituição 

formal, a faz compartilhar da mesma natureza de todas as suas outras normas, da sua 

imperatividade maior, da sua supremacia frente a todo universo jurídico normativo 

estatal. Portanto, estão ultrapassada posições como a de DEL VECCHIO, quando 

afirma o dever mais moral que jurídico, de dispositivos como o previsto no art. 42, da 

Constituição italiana, que prevê: “A República reconhece a todos os cidadãos o direito 

ao trabalho e favorece as condições que tomam esse efetivo”, sob a alegação de que 

disposições constitucionais deste tipo traduzem apenas um programa político que não 

engendra, por si mesmo, nenhuma exigência jurídica.339

Por sua vez, Vezio CRISAFULLI sustentou que as normas constitucionais 

que determinam apenas um esquema de atuação, são tão preceptivas como qualquer 

outra, e isto porque ao regularem comportamentos públicos destinados a incidir sobre 

determinadas matérias, são nessa medida vinculantes, de tal modo que as normas 

ordinárias contrárias a elas são inválidas, quando anteriores e inconstitucionais 

se posteriores e ao ditar comportamentos em razão de interesses, ao dispor limites, o 

faz do alto de sua imperatividade suprema de Lei Fundamental e dentro de sua 

capacidade eficacial.340

Visando à materialidade desses comportamentos, isto é, considerando o 

conteúdo material de ditas disposições constitucionais e que as normas jurídicas são 

decisões, por meio das quais garante-se que outras decisões sejam tomadas,341 pode-se 

chegar à idéia de Constituição como um complexo de instituições jurídicas que 

realizam um fim político, resultado dos fins buscados pelas diferentes forças políticas
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ativas e em luta entre si; e mais, identificá-la como complexo de instituições jurídicas 

coordenadas para o fim de atuar uma determinada concepção política de Estado e da 

sociedade, ou seja, como um programa de atuação para o próprio Estado. É desta 

característica que se pode dizer que a alteração da orientação das normas 

constitucionais afeta diretamente aos processos políticos, porém os dados fáticos de 

um regime não são identificados apenas a partir das normas, mas também da conduta 

efetiva e das relações políticas. Assim, um país não tem um regime democrático, pelo 

simples fato de a Constituição estabelecer liberdades e procedimentos próprios da 

democracia, mas porque, efetivamente, há uma pluralidade de opiniões e interesses 

articulados em partidos, ou seja, só é possível se existe uma realidade política 

democrática, se os indivíduos consideram que a democracia é algo a conservar e dela 

participam exercendo os seus direitos. Portanto, quando se atribui ao Estado a 

responsabilidade de conformar a ordem social, este passa a ser também responsável 

pela manutenção da realidade política sobre a qual se sustenta a Constituição. Ignacio 

de OTTO ressalta a necessidade de o Estado apoiar o exercício dessas liberdades, o que 

pode traduzir-se mediante um favorecimento econômico, como, por exemplo, à 

liberdade de imprensa e informação, aos partidos e aos sindicatos.342

Tratando-se de uma decisão, pode-se recorrer à cibernética para entender que 

é possível programar uma decisão na medida em que se estabelecem as condições em 

que ela deve ocorrer, de modo que, dadas as condições, segue-se a decisão, mas 

também, programá-la estabelecendo os fins que devem ser atingidos, liberando-se a 

escolha dos meios, de tal modo que, seja qualquer o meio escolhido, o fim deve ser 

atingido. No primeiro caso tem-se um programa condicional, no segundo, um finalista. 

Na programação condicional, quem decide é o responsável pelo emprego correto dos 

meios, na segunda o decididor é responsável pelo efeito a atingir, sendo de sua conta a 

seleção de bons meios, vinculados aos fins almejados. Isto posto, tratando-se de 

sociedade estatal e de sua finalidade, o programa, seja condicional ou finalista, deve
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atender o bem comum, única razão de ser do Estado, em que pese existirem objetivos 

específicos e contingenciais que inspiram, ou devem inspirar a atuação do Poder 

Público em uma determinada época, sob prismas ideológicos que influenciam a 

ordenação jurídica, social e política do Estado.343

Luhmann distingue os “programas-condicionais” dos “programas-fins”. Para 

ele, programa significa “as regras que contêm a especificação das condições de aplicação; 

‘programas-condicionais’ são aqueles em que se estabelece uma relação definida entre 

Tatbestand-resultado jurídico (esquema: se-então); ‘programas-fins’ fixam determinados 

efeitos e condições de um ato que se aguarda”, assim a vinculação normativo- 

constitucional pode oscilar entre a vinculação direta, explícita, das normas condicionais e 

a vinculação mediatizada das normas programas-fins. As normas condicionais são densas 

e as normas-fins são abertas. A partir dessa opinião, CANOTILHO alerta que o esquema 

se-então é uma realidade pensada sem qualquer referência a realidades sociais e 

valorativas, e que a aplicação das normas constitucionais não se pode divorciar da 

consideração dos fins e efeitos das decisões concreüzadoras. Ao contrário do que parece 

pressupor-se na idéia do programa condicional, o que não parece ser sempre a conclusão 

necessária, na medida em que se aceita que a determinação da finalidade estatal, pode 

estar inserida em dois níveis, em um contexto amplo, geral, dentro do qual o Estado só 

pode ter como fim o atendimento das necessidades da população enquandradas no 

conceito de bem comum, e fins objetivos contingenciais, que devem ser atendidos, como 

fruto de um momento histórico determinado, conforme as possibilidades, culturais e 

socioeconômicas da época.344

Tanto é assim que a Constituição Federal Brasileira de 1988 indica, ao dispor 

sobre a Ordem Econômica, os fins sociais a serem atingidos, ao determinar, por 

exemplo, no art. 170, o asseguramento a todos de uma existência digna, com o fim de 

realizar a justiça, determinando condições para tal desiderato, isto é, a “função social da
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propriedade”, (art. 170III) “a defesa do consumidor (art. 170, V). Tais normas definem 

fins e não estabelecem pressupostos de fato, isto é, não dizem quando se deve atuar, nem 

o conteúdo da atuação, ou seja, o que deve ser feito, embora indiquem, imperativamente, 

o fim a ser perseguido. O maior problema deste tipo normativo reside no fato de que o 

conteúdo do dever prescrito na norma é precisamente o fim a ser atingido, sem a 

determinação da conduta a realizar, ficando ao destinatário da norma uma ampla 

margem de discricionariedade para escolher os meios adequados à persecução do fim 

determinado. O que não arranha ou diminui a obrigatoriedade de atingi-los.

Por sua vez, CANOTILHO considera complicado o problema da distinção 

entre fins e tarefa, alertando que, quando se fala em fins, não se está a fazer referência 

à justificação última do poder e das instituições políticas, mas aos objetivos que se 

propõem a realizar os Poderes Públicos. A relação dos fins com os meios. As tarefas 

nada mais são do que um dever de atuação finalisticamente orientado, tendo caráter de 

imposição instrumental. Desta forma, a Constituição Federal, ao determinar no art. 

205, que a educação é dever do Estado e da família; no art. 217 que “É dever do 

Estado fomentar práticas desportivas, está determinando tarefas a serem executadas 

para o fim de realizar o bem-estar e a justiça social”.345

No afã de conformar a ordem econômica e social a determinados postulados 

eleitos como valores essenciais em uma sociedade estatal, as normas constitucionais 

definem direitos, para o presente, que são os direitos sociais, assim como contemplam 

interesses, de caráter prospectivo, mediante diretivas, desde logo observáveis, e 

projeções de comportamentos que devem ser efetivados, dentro das possibilidades do 

Estado e da sociedade. As disposições normativas aqui referidas são as denominadas 

como normas constitucionais programáticas.

Concluindo sob a imperatividade de todas as normas que integram uma 

Constituição, não é possível deixar de observar a imprecisão da denominação “normas 

constitucionais programáticas”. Giuseppe Chiarelli adverte que as noções de programa
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e de norma são totalmente diversas, pois a norma é regra de ação e programa é 

predeterminação de fins. Geraldo ATALIBA ressaltou, dentro dessa linha de 

pensamento, a ambigüidade da expressão, pelo fato de refletir a existência de uma 

contradição em seus termos, isto é, se é norma, comando imperativo, não pode ser 

programa, que tem cunho dispositivo. Tais normas mais que programas impõem 

tarefas a serem desenvolvidas pelos Poderes Públicos, tarefas estas que podem 

representar condições para a tomada de decisões ou a indicação de um fim a atingir, o 

que vem veiculado por comandos constitucionais imperativos.346

José Afonso propõe que deve ser utilizada uma nova nomenclatura, pois que 

“São normas de princípio teleológico porque apontam, em mero esquema, para um fim 

a ser atingido”, sem entretanto apresentar uma denominação que venha substituir a até 

aqui utilizada.347

CANOTILHO refere-se à morte das “normas constitucionais programáticas”, 

por considerar que existem normas-fim, normas-tarefas, normas-programa, que impõem 

atividades e dirigem materialmente a concretização constitucional, cujo sentido não é o 

tradicionalmente apontado pela doutrina, quando aceita que referem-se a “simples 

programas”, a “exortações morais”, a “declarações”, a ’’sentenças políticas”, a 

“aforismos políticos”, a “promessas”, “a apelos do legislador”, a “programas futuros”, 

desprovidos de qualquer vinculatividade. Hoje, ao contrário, é reconhecido o valor 

jurídico das normas programáticas, idêntico ao das demais normas da Constituição. 

Entretanto, uma coisa é falar no valor jurídico das normas constitucionais programáticas, 

outra é tratar da sua aplicabilidade, da medida de sua exeqüibilidade, cujo alcance 

específico do valor, segundo GARCIA DE ENTERRIA, será determinado, conforme o

175
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seu conteúdo, em cada caso concreto, pois que de tais normas não surgem remoções 

mágicas de obstáculos, para tomá-las efetivas em suas aplicações práticas.348

Buscar um conceito que possa precisar, de modo satisfatório, as normas 

programáticas tem motivado, tanto aqui como alhures, cientistas jurídicos da mais alta 

estirpe, o que, em virtude da mutação da compreensão do papel do Estado, pode levar 

a uma vasta quantidade de formas de defini-la ou conceituá-la, pois que é inevitável 

que todo aquele que cultiva com critério científico o problema referente à eficácia, à 

efetividade da norma constitucional e em especial da programática, acabe por 

expressar em uma definição sua peculiar visão sobre elas. E isto sem perder de vista a 

variedade de sentidos que podem norteá-la, pois que tal tarefa não é tão elementar e 

palpável como determinar um objeto material, sobre o qual não exista mais que uma 

interpretação e uma definição possível.349 Para reforçar tal afirmativa, deve-se trazer a 

colação alguns conceitos, imprescindíveis para sua caracterização, sem a pretensão de 

exauri-los, até pela impossibilidade de a todos relacionar. Não se trata, como diz 

GORDILLO, de considerar uma definição estipulativa que tem caráter diretivo mais 

que informativo, como boa ou má, o critério para compará-las não pode ser o da 

verdade ou falsidade, mas o fato de serem claras ou obscuras, vantajosas ou 

desvantajosas, são questões de fato, com base nas quais “há de se deduzir a 

conveniência ou inconveniência da definição estipulativa que se proponha”.350

Pontes de MIRANDA conceituou-as como: “aquelas em que o legislador, 

constituinte ou não, em vez de editar regra jurídica 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 como programas 

dados à sua função”.351
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Tem razão Vezio CRISAFULLI, ao considerar que a programaticidade 

comporta graus de generalidade, admitindo assim que se possa enfocá-la sob dois 

ângulos. Dentro de uma concepção genérica, toda norma básica que sirva de 

fundamento a uma ou mais normas particulares subordinadas, é sem dúvida, sob este 

aspecto, também programática. “A adoção de um princípio geral implica e significa, 

com efeito, a adoção de uma determinada linha de desenvolvimento da respectiva 

ordenação jurídica no que tange àquela ordem de relações a que o princípio mesmo se 

refere”. Quanto às normas programáticas propriamente ditas, apresenta um dos 

conceitos mais prestigiados e citados pela doutrina nacional,352 no sentido de que são 

“aquelas normas constitucionais com as quais um programa de ação é assumido pelo 

Estado e assinalado aos seus órgãos, legislativo, de direção política e administrativos, 

precisamente como um programa que a eles incumbe a obrigação de realizar nos 

modos e nas formas das respectivas atividade” e mais, que tais normas

[...] ao invés de regularem, desde o primeiro momento, de modo direto e imediato, determinadas 
relações e situações (às quais, entretanto, se referem) regulam comportamentos públicos destinados 
por sua vez a incidir sobre ditas matérias, isto é, estabelecem que os agentes governamentais 
deverão ou poderão fazer (e, inversamente, o que não poderão fazer) relativamente a determinadas 
matérias”.353

Helio Juan ZARINI considera que as normas programáticas,

[...] são cláusulas através das quais o poder constituinte assinala um programa ou um plano aos 
órgãos públicos, aos órgãos de poder constituídos, sobre tudo ao Legislativo, de tal forma que uma 
norma de menor nível dê cumprimento ao programa traçado na cláusula constitucional, que 
hierarquicamente é superior. Isto é, nas normas programáticas a Constituição traça um programa, 
um plano para que, com os dados de um ‘aqui e agora’, se lhes dê desenvolvimento e se lhes 
regulamente. Deste modo as normas aqui citadas significam, em síntese, ‘ um dever de fazer’, em 
virtude do qual os órgãos do poder constituído ditem outras cláusulas inferiores que a desenvolvam. 
Enquanto isso, as normas programáticas permanecem como em suspenso, a espera.354

Para Maria Helena DENIZ, “as normas constitucionais programáticas são as em 

que o constituinte não regula diretamente interesses ou direitos nelas consagrados,
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limitando-se a traçar princípios a serem cumpridos pelos poderes públicos (Legislativo, 

Executivo e Judiciário) como programas das respectivas atividades, pretendendo 

unicamente a consecução dos fins sociais pelo Estado”, como, por exemplo, o art. 21, IX, 

da Constituição Federal, quando diz ser da competência da União, “elaborar e executar 

planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento e social”; o 

art. 23, da Constituição Federal, que trata da competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, cujas matérias de cunho administrativo voltam-se 

para conteúdos de ordem social; art. 170, da Constituição Federal, quando dispõe sobre os 

princípios norteadores da Ordem Econômica, para assegurar uma existência digna, 

conforme os ditames da justiça social.355

Jorge MIRANDA a partir da consideração de que as disposições 

constitucionais são disposições jurídicas como quaisquer outras e que “é usual 

discernir as que tomam cada disposição ou norma em si, e as que tomam cada norma 

em relação com outras”, localiza, dentro da classificação de maior incidência no 

domínio do Direito Constitucional, ao lado das normas constitucionais preceptivas, 

isto é, aquelas de eficácia incondicionada ou não dependente de condições 

institucionais ou de fato, as normas programáticas, aquelas que “dirigidas a certos fins 

e a transformações não só da ordem jurídica mas também das estruturas sociais ou da 

realidade constitucional (daí o nome), implicam a verificação pelo legislador, no 

exercício de um verdadeiro poder discricionário, da possibilidade de as concretizar”.356

Celso BASTOS e Carlos Ayres BRITO, analisando a capacidade de aplicação 

e interpretação das normas constitucionais, consideram que “norma programáticas são 

aqueles preceptivos constitucionais que se limitam a ensaiar um programa de ação 

estatal, ou a traçar uma direção teleológica à atividade legislativa, sem maiores 

preocupações com a indicação dos respectivos meios”.357
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É com este sentido que José Afonso da SILVA afirma que são 

“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 seus órgãos (legislativos, executivos, 

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

à realização dos fins sociais do Estado”.358

Com muita clareza Meirelles TEIXEIRA já havia ensinado que “na norma 

programática, ao invés de disciplinar diretamente a matéria a que se referem, para a 

imediata obtenção daqueles fins essenciais, o legislador constituinte preferiu regular, 

com eficácia imediata, apenas os comportamentos estatais destinados à obtenção final 

daqueles efeitos, dentro das diretrizes e no sentido nela expresso”.359

Luís Roberto BARROSO identifica as normas programáticas como aquelas 

“disposições indicadoras de valores a serem preservados e fins sociais a serem 

alcançados. Seu objeto é o de estabelecer determinados princípios e fixar programas de 

ação”, sem especificar qualquer conduta a ser seguida pelo Poder Público, apenas 

apontando linhas diretoras. Por explicitarem fins, sem indicarem os meios, investem os 

jurisdicionados em uma posição jurídica menos consistente do que as normas de 

conduta típicas, de vez que não conferem direito subjetivo em sua versão positiva de 

exigibilidade de determinada prestação.360

Atualmente, Paulo Roberto Lyrio PIMENTA, em seu trabalho sobre Eficácia 

e Aplicabilidade das Normas Constitucionais Programáticas, ensaia o seu conceito, 

aceitando-as como “normas jurídicas inseridas na Constituição Jurídica que 

representam uma tentativa do constituinte em conciliar os interesses opostos dos 

grupos sociais, tendo conteúdo econômico-social, função eficacial de programa, que,
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entretanto, obrigam os órgãos integrantes da organização política do Estado 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), mediante a determinação dos princípios que por 

eles devem ser cumpridos”.361

Reconhecendo que a importância de um conceito advém da busca das 

características da coisa considerada, sem as quais a palavra definição não poderia ser 

aplicada e que a denotação não deve ser demasiadamente ampla nem tampouco 

demasiado restrita, conclui-se que o que deve informar a metodologia adequada é a 

mera conveniência ou oportunidade. O que leva a aceitar que é um erro pensar que só 

exista uma definição possível e válida em determinado ordenamento jurídico, pois que, 

uma vez chegado ao acordo “sobre quais são as coisas que recebem certo tratamento 

jurídico, agrupá-las ou não debaixo de uma determinada definição, será sempre 

questão de conveniência que só em termos de utilidade, clareza, oportunidade, etc., 

pode ser discutida”. Com base nestes princípios resulta claro que o conceituar a norma 

constitucional programática tem a função exclusiva de ordenar e sistematizar os 

conhecimentos que se quer transmitir, a partir de características que aparecem como 

definitórias válidas em determinado momento histórico. Assim, explorar as 

características da norma constitucional programática é a função que se tratará de 

desenvolver a seguir, não só a partir de traços comuns aos conceitos relacionados, mas 

de outros que parecem indispensáveis para sua individualização.

4.3 CARACTERÍSTICAS DA NORMA CONSTITUCIONAL PROGRAMÁTICA

4.3.1 Natureza

Uma das característica das normas programáticas, das mais constante de 

conceitos que sobre ela se emita, é o fato de que participa da mesma natureza de todas 

as outras que integram um diploma constitucional rígido, isto é, são dotadas de 

imperatividade suprema frente ao ordenamento jurídico por ele fundado; são normas 

jurídicas que compartilham da mesma hierarquia, pois que todas as normas

180

361PIMENTA, p. 137.



constitucionais encontram-se no mesmo plano, de tal modo que as normas 

infraconstitucionais que com ela conflitem, quando posteriores padecem de invalidade 

ou inconstitucionalidade, quando anteriores são automaticamente revogadas, e isto em 

virtude da necessária harmonia que deve reger um sistema jurídico. Isto impede que 

normas consideradas como programáticas, mas tidas por incômodas para a realização 

de políticas públicas, venham a não ser observadas, sob a alegação de que pela 

densidade de seu conteúdo possam vir a ser descartadas. CRISAFULLI sustentou esta 

especialidade, ao afirmar que as normas programáticas são tão preceptivas como todas 

as outras normas constitucionais, sendo vinculantes em conseqüência de sua fonte 

formal que é a Constituição.362

Portanto, ao impor limites, ao ditar comportamentos em razão de interesses a 

serem regulados, o fazem com imperatividade, criando situações de vantagens efetivas 

e não meras expectativas, nos limites de sua eficácia jurídica. “Decorre disso um 

vínculo inequívoco, que constitui o enlace entre os sujeitos da relação nelas fundada, 

caracterizando a bilateralidade atributiva essencial a toda regra de direito”. E José 

Afonso da SELVA também conclui neste sentido, ao afirmar que

Em suma, cada vez mais a doutrina em geral afirma o caráter vinculativo das normas programáticas, 
o que vale dizer que perdem elas, também cada vez mais, sua característica de programas, a ponto, 
mesmo, de se procurar nova nomenclatura para defini-la, 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 satisfariamo bem jurídico consagrado na regra.363

Não obstante, é impossível deixar de registrar o pensamento de Konrad 

HESSE que, ao afirmar a força normativa da Constituição, diz:

[...] ao impor tarefas estas devem ser efetivamente observadas, o que só acontecerá se existir 
‘vontade de constituição’, embasada em três vertentes: a compreensão da necessidade de uma ordem 
normativa contra o arbítrio, a constatação de que essa ordem não é eficaz sem o concurso da 
vontade humana e que a ordem normativa adquire e mantém sua vigência sempre mediante atos de 
vontade. Assim, a força normativa da Constituição não depende apenas de seu conteúdo, mas, 
também, de sua prática.364
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A Constituição, como Lei Máxima, todos devem obediência, o Legislativo, o 

Executivo, o Judiciário, por intermédio de seus órgãos e agentes, bem como todos os 

membros da sociedade. Como conjunto de normas que impõem comportamentos 

obrigatórios para o Estado e para os indivíduos, constitui imperativamente o Estado, 

bem como, o seu dever jurídico de realizá-la. O Estado, assim constituído, está 

investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do interesse coletivo, 

necessitando, para tanto, utilizar de poderes para supri-las. “Tais poderes são 

instrumentais ao alcance de sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito investido na 

função não teria como desincumbir-se do dever posto a seu cargo”, pela Constituição. 

Desta forma, considera-se o dever-poder de ação, isto é, o dever de cumprir o disposto 

na Lei Fundamental exige um poder correlato que lhe é instrumental, posto que este é 

que propiciará realizá-lo.365

4.3.2 Discricionariedade

Tal observação leva a uma segunda característica da norma programática, 

isto é, ao determinar tarefas a cumprir, fins a atingir, dirigidos a transformações não só 

da ordem jurídica, mas também das estruturas sociais, sua concretização implica o 

exercício de um verdadeiro poder discricionário,366 quanto à liberdade de escolha dos 

meios para concretizá-las, reservando, entretanto, um espaço de atuação 

manifestamente irredutível, sem perder de vista que a Constituição é princípio e 

realização, começo e consecução, o que depende de um contínuo instável e 

imprevisível suceder de ações e reações. Por isso, “uma constituição não deve ser vista 

apenas como um ato fundante, um texto básico, mas como uma prática que se renova a
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cada instante, na sua interpretação, na sua aplicação, na sua observância”, sendo o seu 

verdadeiro espaço aquele da organização da comunidade, da convivência de cidadãos. 

Esse espaço é o espaço político.367 Desta forma, as normas programáticas determinam 

uma finalidade a ser cumprida obrigatoriamente pelo Poder Público, sem apontar os 

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

que se alcance a satisfação do bem jurídico consagrado na regra, em que pese a força 

imperativa do comando normativo.

Na Alemanha, o Bundesverfassungsgericht, enfrentou o problema da 

discricionariedade do legislador e decidiu, em 1951, que “a questão sobre a liberdade 

discricionária outorgada ao legislador, bem como os limites dessa liberdade, é uma 

questão jurídica suscetível de aferição judicial”. Gilmar Ferreira MENDES, 

comentando a decisão aqui anotada, afirma que a

[...] discricionariedade no âmbito da legislação traduz, a um só tempo, idéia de liberdade e de 
limitação. Reconhece-se ao legislador o poder de conformação dentro de limites estabelecidos pela 
Constituição. E, dentro desses limites, diferentes condutas podem ser consideradas legítimas. Veda- 
se, porém, o excesso de poder, em qualquer de suas formas (Verbot der Ermessensmissbrauchs; 
Verbot der Ermessensüberschreitung). Por outro lado, o poder discricionário de legislar contempla, 
igualmente, o dever de legislar.368

Ao considerar a discricionariedade como a liberdade dentro da Lei, nos 

limites da lei, admite-se que transcende o campo do Direito Administrativo e que 

povoa a esfera do legislador e até, em certa medida, a atuação do juiz.369 Assim, 

quando a Constituição deixa um espaço a ser completado pelo legislador 

infraconstitucional, que escolhe as regras de direito apreciando, livremente, as 

tendências das relações sociais, tendo como parâmetro a legalidade constitucional, 

pode-se falar em discricionariedade do legislador, que é mais ampla do que a do
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administrador, pois que seu único limite é a Constituição, a qual difere da do 

administrador que se limita pela Constituição e pela lei. Portanto, quando se fala em 

discricionariedade dos órgãos estatais, refere-se à liberdade dos órgãos de agir dentro 

de um espaço ou limite estabelecido na norma. “A lei é sempre o seu controle e o seu 

limite”. Buscar ou dizer esses limites cabe ao intérprete.370

A escolha dos meios para atender aos fins que vinculam os Poderes 

Públicos, liga-se ao princípio da adequação e da proporcionalidade, isto é, à análise da 

relação de meios e fins, como pressuposto do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, da proibição do excesso. Trata-se da escolha e utilização da medida 

necessária para alcançar um fim, cumprir uma tarefa, ou seja, de “pesar as 

desvantagens dos meios em relação às vantagens do fim”.

Aqui é impossível deixar de registrar o comentário de Celso Antonio 

Bandeira de MELLO, quando, reconhecendo que, de regra, os legisladores constituintes 

incorporam nas Leis Fundamentais aquilo que no período correspondente consagra-se 

como expressão do ideário da época, reconhece que a forma mais eficiente de tomá-los 

inoperantes na prática, deliberadamente ou não, é desenhá-los em termos vagos, 

fluidos, dependentes de normação infraconstitucional, o que termina por frustar o que 

se proclamou. Porém, segundo afirma, “tal resultado ocorre menos porque os preceitos 

em causa sejam juridicamente débeis, inoperantes de direito e muito mais por uma 

inadequada compreensão da força jurídica que lhes é própria”.371

Jorge MIRANDA, ao tratar das normas programáticas, refere-se à verificação 

da possibilidade de sua concretização, o que exige não só a lei, mas providências 

administrativas e operações materiais vinculadas à atuação da instância política, “única 

com virtualidade de modificar as situações e os circunstancialismos econômicos, sociais 

e culturais subjacentes à Constituição”, opinião essa que conta com a argumentação de
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CANOTILHO, no sentido de que a realização das imposições constitucionais é, 

simultaneamente, um problema político e normativo, posto que consistem em diretivas, 

imposições ou ordens normativas permanentes, cuja concretização é, “no plano jurídico, 

um processo e não um ato, é uma seqüência da atualização e não um ‘estampido’ 

isolado; é, no plano político, uma luta democrática quotidianamente renovada no sentido 

da realização dos fins e tarefas constitucionais”.372

Este é, também, o entendimento de Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO, 

quando afirma que as normas programáticas são aquelas “cuja execução reclama não 

só uma complementação normativa mas igualmente uma ‘terceira instância política, 

administrativa e material’, sem o que não terão condições de efetivação no 

mundo real.373

Trata-se de considerar, como diz Luís S. Cabral de MONCADA, obrigações 

de meio e não de resultado. Isto é, não significam que o Estado, em um momento 

histórico concreto, determinado, seja obrigado à satisfação integral, que seja obrigado 

a garantir um só resultado, dado que importa normalmente em despesas elevadas, mas 

que ele deve aplicar a diligência, a competência e o interesse adequados à satisfação 

dessas necessidades. O Estado é, então, obrigado a uma atuação de zelo, de eficiência 

e de acordo com os recursos materiais disponíveis, utilizando as medidas disponíveis 

para realizá-los. Trata-se, assim, de direitos “sob reserva do possível”, cuja execução 

dependerá, em cada caso, da quantidade de bens disponíveis, e que estes podem afetar 

a realização plena de direitos. Como exemplo, cite-se o caso do artigo 218 da 

Constituição Federal, que diz que o “Estado promoverá e incentivará, o 

desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica”. Aqui o crucial é o 

atendimento do dever de promover e incentivar o desenvolvimento científico, o que 

dependerá dos recursos disponíveis, ou seja, a obrigação do atendimento do dever será
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compatível com as possibilidades materiais da época, do momento histórico concreto, 

o que, se pode configurar a natureza política e ideológica do regime, não pode 

legitimar a sua inobservância.374

Isto posto, surge a necessidade de perquirir sobre quando ou em que medida 

as normas programáticas podem ser atuantes? Saliente-se, ainda mais uma vez, como 

CANOTILHO, que isto só acontecerá se a Constituição for aberta, ou seja, se o diploma 

constitucional deixar uma margem de liberdade aos Poderes Públicos para que 

exercitem o direito-dever de conformar as imposições constitucionais, tendo em vista a 

sua natureza histórica e a possibilidade de complementá-la, de modo a aproximá-la da 

realidade, em cada situação ’’histórico-concreta”. É neste sentido que se admite, como 

uma necessidade, a possibilidade de uma Constituição de conteúdo aberto ao tempo, 

sem esquecer que esta abertura ou liberdade de atuação está jurídico 

constitucionalmente vinculada, de modo que pela Constituição encontra-se limitado o 

poder-dever de atuação dos Poderes Públicos, no que tange ao cumprimento de tarefas 

ou fins, por ela determinados. Só dentro dessa visão é que cabe, no caso das normas 

programáticas, a liberdade de escolha dos meios para cumprir as tarefas e fins 

impostos, imperativamente, pela Constituição, e impedir que venha a ser rebaixada a 

um mero conflito entre o direito e o poder político. Na verdade, as normas 

programáticas, assim entendidas, conferem elasticidade ao diploma constitucional, 

desestimulando que a necessidade de sua alteração se faça sentir de modo mais 

rápido e freqüente.375

4.3.3 Destinatários

Outra característica da norma constitucional programática que deve ser 

analisada, é a que diz respeito a quem são elas endereçadas, o que não autoriza 

desconsiderar que, ao deixar liberdade de agir aos órgãos do Poder Público, pode
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propiciar, pela eleição da oportunidade de agir de acordo com a conveniência ou 

oportunidade, a caracterização de uma omissão inconstitucional, em virtude de uma 

dilação de tempo que ultrapasse o campo do razoável. Portanto, não é aceitável 

argumentar para o seu não cumprimento a falta de desenvolvimento socioeconòmico. A 

obrigatoriedade da sua observância é imperativa, ainda quando o seu destinatàrio, 

originàrio e direto, seja o Poder Público e, com certeza, pelo menos os órgãos legislativos.

Quando se fala em normas que impõe fins, tarefas, programas, que impõem 

uma atividade, tais normas vinculam positivamente a todos os órgãos do Poder 

Público, tanto ao Legislativo, como o Executivo e o Judiciário, que devem considerá- 

las como “diretivas materiais permanentes”, representando um limite positivo e 

negativo de atuação o que pode dar ensejo à caracterização de uma 

inconstitucionalidade, em relação aos atos que as contrariem, mas, é importante 

registrar, que a consagração dos direitos sociais cria barreiras defensivas do indivíduo 

perante a dominação econômica de outros indivíduos. Assim, enquanto os direitos 

individuais “interditam ao Estado o amesquinhamento dos indivíduos, os direitos 

sociais interditam aos próprios membros do corpo social que deprimam 

economicamente ou que releguem ao abandono indivíduos menos favorecidos pela 

fortuna”. O Estado, nesta nova realidade, de simples árbitro da paz, da ordem e da 

segurança, passa a buscar o bem-estar coletivo dentro de uma nova visão de Estado, 

mediante a estatuição do salário mínimo, do direito de greve, da repressão do abuso do 

poder econômico, da previdência social e onde a propriedade privada, a livre 

iniciativa, a ação econômica dos empreendedores passam a ter que observar um 

objetivo comum.376

CANOTILHO, ao escrever sobre a Constituição Dirigente e Vinculação do 

Legislador, depois de defender a utilização da expressão ‘imposições constitucionais’, 

por associar o ‘momento imperativo’ às normas hierarquicamente superiores da 

Constituição e, ainda, por abranger outras ordens ou imposições que não apenas as
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legiferantes, questiona se o destinatário das imposições constitucionais é apenas o 

legislador, para concluir que a imposição legiferante é a principal, “mas por outro lado, 

é admissível e exigível a aplicação imediata dos preceitos constitucionais, sempre que 

isso possa ser feito sem a mediação legislativa e, neste caso, pode-se dizer que as 

imposições constitucionais dirigem-se, também, ao juiz e à administração”. O que não 

invalida dizer que tais imposições pressupõe uma concretização, onde é eliminável 

uma liberdade de conformação, reconhecida apenas aos órgãos legiferantes, então a 

resposta continuará a ser a de restringir o âmbito dos destinatários apenas ao 

legislador.377

Existem normas programáticas que, ao prever uma atuação positiva futura, 

mencionam a necessidade de uma legislação, enquanto outras não o fazem. No caso da 

previsão de que uma lei propiciará o desenvolvimento do programa previsto na norma 

constitucional, a atividade do Poder Público fica vinculada ao princípio da legalidade, 

e, ao ser editada a lei, a norma constitucional deixa de ser programática. É o caso, por 

exemplo, do disposto no art. 72, XI que diz: “participação nos lucros e resultados, 

desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da 

empresa, conforme o definido em lei”.378

Ao lado dessas normas existem as que vinculam todo o Poder Público, como, 

por exemplo, quando o art. 226 determina: “A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado”. Neste caso todos os órgãos do Estado devem estar voltados à 

proteção da família, o que nem sempre necessita de lei para o seu cumprimento. Existem, 

ainda, normas programáticas que postulam a observância de toda ordem socioeconômica, 

e dirigem-se, portanto, ao Estado e à toda a sociedade, de tal modo que qualquer sujeito 

público ou privado, que age em sentido oposto aos princípios nela contidos, viola a Lei 

Fundamental. É o que acontece com o previsto no art. 170, da Constituição Federal,
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quando diz: “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 [,..]”.379 Aqui o que se constata é a necessidade 

da proteção dos direitos fundamentais mediante uma atuação positiva, isto é, reclamam 

uma ação, não só do Poder Público, mas também dos entes privados, de forma a satisfazer 

as necessidades e a realização dos valores estipulados.

A atual Constituição Espanhola, em seu artigo 53.3, reconhece, 

expressamente, que as normas programáticas obrigam a todos os poderes públicos, nos 

seguintes termos: “el reconocimiento, el respeto y la proíeción de los princípios 

reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica 

judicial y la actuación de los poderes públicos”, o que não permite admitir que o 

Judiciário coloque-se no lugar do legislador. Os princípios que regem a política social 

e econômica devem ser levados em conta pelos Tribunais como critérios 

interpretativos, tanto da Constituição como da lei ordinária.

Que as normas programáticas dirigem-se a todos os órgão estatais é um 

ponto já pacificado na doutrina,380 porém é imprescindível levantar a possibilidade de 

os particulares serem, também, destinatários de algumas normas programáticas. Essa 

questão, diga-se de passagem, embora levantada pela doutrina, ainda não tem sido 

tratada com a profundidade científica necessária para esclarecê-la e esgotá-la, o que, 

tampouco, será visto de modo exaustivo e satisfatório neste trabalho, mas só como 

indicador para o seu desenvolvimento.381
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379SILVA, J.A., Aplicabilidade..., p. 147.

380Por exemplo: CANOTILHO, Direito constitucional e teoria..., p. 1050-1051. SILVA, J.A., 
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nas páginas 48 e seguintes, um trabalho impecável sobre Direitos Fundamentais: Eficácia das Garantias 
Constitucionais nas Relações Privadas -  Análise da Jurisprudência Constitucional Alemã, que a fidelidade do 
tema não nos permite analisá-lo neste momento.



Para alcançar a tal desiderato, é preciso, primeiramente, lembrar que 

materialmente uma Constituição é o modo de ordenação de uma realidade social, que 

partindo do presente dirige-se para o futuro e que, para isso, apresenta uma riqueza de 

formas sob o ponto de vista funcional, isto é, em um mesmo diploma constitucional 

residem: cláusulas gerais, normas especiais, definições, normas consagradoras de 

direitos fundamentais, normas de competência, normas de processo, ordens de legislar. 

Porém toda a Constituição, como parte fundamental do ordenamento jurídico, tem 

valor normativo imediato e direto, sujeitando os cidadãos e os poderes públicos, isto é, 

“a vinculação normativa da Constituição afeta a todos os cidadãos e a todos os poderes 

públicos, sem exceção, e não só ao Poder Legislativo, como ordens ou instruções que a 

este só cumprisse desenvolver -  tese tradicional do caráter programático da 

Constituição -  e entre os poderes públicos, a todos os juizes e tribunais e não só ao 

Tribunal Constitucional”.382

Isto posto, deve-se registrar que sob um certo aspecto, é possível até 

identificar uma graduação de conteúdo nas normas programáticas. Isto é, ao se falar de 

abertura das normas constitucionais, encontram-se aquelas cujo conteúdo adquire um 

consenso geral, ao lado de outras que necessitam criar uma conformação política para 

sua realização. Assim, podem ser consideradas como programáticas stricto sensu, as 

que têm por fim provocar uma atividade dos órgãos estatais, cujo conteúdo há de ser 

estabelecido a posteriori pela autoridade, conforme aquilo que ela dispôs em linhas 

gerais, tendo por objeto imediato os comportamentos estatais e só mediatamente, em 

segundo grau, as matérias nelas determinadas.383 Outras, por sua vez, alcançam 

diretamente ao Estado e toda a coletividade jurídica, indistintamente, e precisam 

apenas de meios técnicos ou instrumentais para serem realizadas.384
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Tal postura nada mais é do que um desenvolvimento do pensamento de 

CRISAFULLI, quando ensinou que, dentro de uma concepção genérica, toda a norma 

que sirva de fundamento a uma ou demais normas é, também, programática em uma 

acepção lata, pois que a adoção de um princípio geral implica assumir uma 

determinada linha de desenvolvimento da ordenação jurídica e que, por ser veiculado 

por norma constitucional, prevalece sobre as normas ordinárias, tendo também eficácia 

interpretativa, posto que ninguém pode contradizê-la.

Em que pese comportar graus, é importante registar que nem sempre ao 

estabelecer uma tarefa esta está dirigida apenas aos Poderes Públicos, cujo exemplo 

característico é o art. 205, da Constituição Federal de 1988, quando diz: “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”. Neste ponto, deve-se 

observar que o constituinte estabeleceu uma diferenciação entre “educação” e 

“ensino”, quando, no art. 206, determinou que “o ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios”. A educação é o gênero do qual o ensino é espécie, o que não 

dispensa a obrigatoriedade do dever da família quanto a este. Nossa Lei Fundamental 

não diz como será cumprido o dever familiar com a educação, em que pese definir, no 

art. 226, o que entende por entidade familiar. Neste caso, cabe aos Poderes Públicos, 

principalmente ao legislador, viabilizar o cumprimento desta tarefa.385

Outro não é o entendimento de José Afonso da SILVA, pois que, ao tratar das 

diversas formas de dispor sobre tarefas e fins, ressalta 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 menor grau, limitações aos Poderes Públicos como 

também às autonomias privadas”.386 (grifos nossos)
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Isto posto, é preciso ressaltar que uma norma constitucional quando determina 

um fim a atingir, uma tarefa a cumprir, nem sempre é totalmente programática. Assim é 

que, ao determinar o dever do Estado com a educação, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, 

segundo os princípios previstos que deverão nortear o ensino, conforme o art. 205 e 206, 

da Constituição Federal, no art. 207, nossa Lei Fundamental, ao dizer como será efetivado 

o dever do Estado, diz, no parágrafo l 2, do citado art. 207, que “o acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”. Aqui não se trata de programaticidade, 

está caracterizado uml dever do Estado que, se não satisfeito, importará em 

descumprimento da norma, pois que, no caso, existe, ab initio, direito subjetivo pleno.387 

José Afonso da SILVA defende o direito à saúde, do mesmo modo que em relação ao 

dever do Estado com a educação e o correlato direito do indivíduo, isto é, “a norma 

institui um dever correlato de um sujeito determinado: o Estado -  que, por isso, tem a 

obrigação de satisfazer aquele direito”.388

CANOTILHO ressalta que, quanto à possibilidade de exigir o cumprimento 

do dever imposto ao Estado, existe diferença na dimensão de programaticidade de 

tais normas,

O reconhecimento, por exemplo, do direito à saúde é diferente da imposição constitucional que 
exige a criação do Serviço Nacional de Saúde, destinado a fornecer prestações existenciais 
imanentes àquele direito. Como as prestações têm, igualmente, uma dimensão subjetiva e uma 
dimensão objetiva, considera-se que, em geral, esta prestação é o objeto da pretensão dos 
particulares e do dever concretamente imposto ao legislador através das imposições constitucionais. 
Todavia, como a pretensão não pode ser judicialmente exigida, não se enquadrando, pois, no 
modelo clássico de direito subjetivo, a doutrina tende a salientar apenas o dever objetivo da 
prestação pelos entes públicos e minimizar o seu conteúdo subjetivo. Ainda aqui a caracterização 
material de um direito fundamental não tolera esta inversão de planos: os direitos à educação, à 
saúde e assistência não deixam de ser direitos subjetivos pelo fato de não serem criadas as condições 
materiais e institucionais necessárias à fruição desses direitos.389
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Ao dizer que no caso acima referido existe um relação de bilateralidade, isto 

é, que ao dever do Estado com a educação e o ensino corresponde o direito de exigir 

sua observância, não é possível deixar de considerar a vinculação da atividade 

jurisdicional ao conteúdo das normas programática, tendo em vista que o juiz ao 

aplicar a lei deve interpretá-la, e no caso brasileiro, atender, conforme o art. 52, da Lei 

de Introdução ao Código Civil, aos fins sociais a que ela se destina, bem como às 

exigências do bem comum. Tal exigência legal propicia entender que a interpretação é 

o resultado de uma compreensão valorativa, que decorre das tendências socioculturais 

da comunidade estatal. Neste momento é de importância ímpar registar o pensamento 

de RECASÉN SICHES quando diz que, na função judicial, produzem-se valorações ou 

estimativas, e que a sentença, conseqüentemente, contém valorações, sendo ela mesma 

um juízo axiológico, o que não quer dizer que tais valorações ou estimativas sejam a 

projeção do critério axiológico pessoal do juiz, de seu juízo valorativo individual. Ao 

contrário, o mais das vezes, sucede, e assim deve ser, que o juiz emprega, como 

critérios de valoração, precisamente os modelos axiológicos consagrados na ordem 

jurídica positiva, e trata de interpretar esses cânones estabelecidos pela ordem vigente, 

pondo-os em relação com as situações concretas, inclusive naqueles casos que 

apresentam uma especial dificuldade e complexidade. O que o juiz faz ordinariamente 

é investigar quais são os critérios hierárquicos de valor sobre os quais está fundada e 

pelos quais está inspirada a ordem jurídica positiva, e servir-se deles para resolver o 

caso submetido a sua jurisdição.390

Sendo a norma programática indicadora de critérios de valor, determinante 

dos fins a que deve se dirigir o Estado e a sociedade e sobre os quais está inspirada e 

fundada a ordem jurídica, delas deve valer-se o juiz para resolver os casos levados à 

sua jurisdição e isto, aqui no Brasil, também, pela exigência do art. 52, da Lei de 

Introdução ao Código Civil. Assim sendo, pode-se registrar a postura do TRF da 29
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Região, que ao decidir o HC 0233554/96-RJ, publicado no DJ de 29-04-1997, 

considerou que “aquele que pagou integralmente o tributo sonegado à semelhança do 

que parcelou o débito, também não logrou apagar a culpável e antijurídica conduta 

realizada em detrimento do sustento dos bens sociais -  saúde pública, educação, 

saneamento básico e, também, valores maiores da moralidade e da ética”.

Contrariamente à lição de RECASÉN SICHES, tem razão Marcelo Figueiredo 

SANTOS ao observar que o Judiciário, em face da jurisprudência existente, tende a 

tergiversar alegando em seus julgados a inaplicabilidade das normas programáticas 

pela falta de ação do Legislativo. É o que se vê, por exemplo, 1. quando o STJ, na 

decisão do Recurso Especial n2 57614/96-RS, publicada no DJ de 1-07-1996, afirma 

“inexiste direito certo se não emanado da lei ou da Constituição. Normas meramente 

programáticas protegem um interesse geral, mas não conferem aos respectivos 

beneficiários o poder de exigir a sua plena satisfação antes que o legislador cumpra o 

dever de completá-las com legislação integrativa”; 2. TR4- na Apelação Civil 

n2 413248-4/97-Pr., publicada no DJ de 13-05-98m determinou que:

A substituição do INPC pelo IGP-DI, para efeito de reajustamento dos benefícios previdenciários, 
ordenados pela MP. 1415/96, não constituem ofensa a garantia constitucional de preservação do 
valor real do benefício, inserta nos arts. 201- parágrafo -3 e art. 202 da CF-88, visto que estes 
preceitos constituem normas programáticas, a orientar o legislador na elaboração das leis que regem 
a previdência social.391

Não obstante, é necessário fazer justiça e relatar que casos existem em que os 

Tribunais têm enfrentado a aplicabilidade de tais normas, como, por exemplo, na A.C., 

n2 106.872-1, a Sétima Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

acordou, unanimemente, em 28 de setembro de 1988, que:

Mesmo as normas constitucionais de eficácia limitada, instituidoras de princípios programáticos, 
podem ser aplicadas imediatamente, ainda que inexistente norma posterior. Isto porque são elas 
dotadas de um mínimo de eficácia, podendo por exemplo criar situações jurídicas subjetivas de 
vantagem ou desvantagem, isto é, direitos subjetivos originados de atos que pretendem contrariá-las 
[...] A se aceitar o raciocínio do apelante, um deficiente aprovado em determinado concurso público, 
mas não admitido em razão da deficiência, não poderá valer-se da norma constitucional, visto que 
inexiste regra regulamentadora. O mesmo se diga de alguém que, por ser deficiente, recebe salário 
menor: deverá agradar a providência normativa ulterior.
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Soma-se a esta postura de nosso Judiciário, aquela relacionada por Marcelo 

Figueiredo SANTOS, na qual a eminente Dra. Lúcia Valle Figueiredo, aplicou 

teleologica e sistematicamente a norma constitucional programática, nos seguintes 

termos:

Trazemos à colação o art. 52, da Lei de Introdução para, com ele, alinhavarmos nosso raciocínio, 
agora preso à finalidade do instituto da estabilidade. Reza o art. 52, da mencionada lei: ‘Na 
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum’. 
Se assim é -  e assim efetivamente deverá ser -  como se interpreta o instituto da estabilidade, norma 
insculpida no texto constitucional, no capítulo referente à Ordem Econômica SociaJ? Eis o art. 165 
da Constituição: ‘A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros 
que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social [...] XII -  estabilidade, com 
indenização ao trabalhador despedido ou fundo de garantia equivalente’, Qual a finalidade desse 
instituto, erigido em comando obrigatório, a nível de legislação ordinária pelo Constituinte? É sem 
dúvida garantir ao empregado em situação sem mudanças bruscas, uma situação estável, como a 
denomina o próprio instituto. Lembremos que o Direito repele situações instáveis. Bem por isso é 
concebido por ele o instituto da prescrição. Não se pode, parece-me uma inferência natural, 
pretender que o funcionário seja cedido por enorme lapso de temporal (19 anos) e, ao depois, fazê-lo 
retornar, com prejuízos salariais a quadros em extinção.392

É merecedora de registro a opinião dos nobres e ilustres Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário da Silva VELLOSO e Paulo Brossard, 

manifestada em votos proferidos na ADIN n2 4-DF, o que, em que pese tal tese não ter 

sido a vencedora, revela uma predisposição de nossa mais Alta Corte de Justiça em 

aderir a moderna postura em relação às normas programáticas.

O Ministro Carlos Mário Vellozo defendeu que:

As normas constitucionais são, de regra, auto-aplicáveis, vale dizer, são de eficácia plena e 
aplicabilidade imediata. Já foi o tempo em que predominava a doutrina no sentido de que seriam 
excepcionais as normas constitucionais que seriam, por si mesmas, executórias. Leciona José 
Afonso da SELVA que ‘hoje’ prevalece entendimento diverso. A orientação doutrinária moderna é 
no sentido de reconhecer eficácia plena e aplicabilidade imediata à maioria das normas 
constitucionais, mesmo a grande parte daquelas de caráter sócio-ideológicas, 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.393 Nem poderia ser de outra forma. É que o 
legislador constituinte não depende do legislador ordinário. Este é que depende daquele. Então, o 
que deve o intérprete fazer, diante de um texto constitucional de duvidosa auto-aplicabilidade, é 
verificar se lhe é possível, mediante os processos de integração, integrar a norma à ordem jurídica. 
Esses métodos ou processos de integração são conhecidos: a analogia, que consiste na aplicação a 
um caso não previsto por norma jurídica uma norma prevista para hipótese distinta, porém 
semelhante à hipóteses não contemplada; o costume; os princípios gerais do direito e o juízo de 
eqüidade, que se distingue da jurisdição da eqüidade. De outro lado, pode ocorrer que uma norma

392A argumentação foi elaborada à luz da Constituição Federal de 1969. SANTOS, p. 149.

393SILVA, J.A., Aplicabilidade..., p.78.



constitucional se refira a instituto de conceito jurídico indeterminado. Isto tomaria inaplicável a 
norma constitucional? Não. É que a norma dependeria, apenas, de interpretação capaz de precisar e 
concretizar o sentido de conceitos jurídicos indeterminados, interpretação que daria à norma 
‘sentido operante, atuante', ensina o Professor e Desembargador José Carlos Barbosa Moreira, com 
sua peculiar acuidade jurídica.394

Na mesma ADIN n5 4-DF, o Ministro Paulo Brossard manifestou-se no 

sentido de que

Saber se um preceito constitucional é auto-aplicável ou se depende do arrimo da lei para tomar-se 
executável, é assunto a ser apurado caso a caso, através da hermenêutica... um preceito 
constitucional, mesmo carecedor do socorro da lei, pode produzir efeitos, limitados, mas imediatos, 
ou no sentido de estabelecer um dever explícito ou implícito, ao legislador ordinário, ou a 
condicionar e de certa forma modelar a legislação a ser editada, que não poderá contrariá-lo, ou de 
revogar a legislação a ele contrário, o preceito pode indicar o sentido teleológico para a 
interpretação ou integração e aplicação ao sistema jurídico, ou condicionar a atividade discricionária 
da administração e do judiciário ou criar situações subjetivas, de vínculo ou de vantagem.395

A decisão final da ADIN-4-DF foi a de considerar que

[...] não é de se admitir a eficácia imediata e isolada do disposto em seu parágrafo 32, sobre taxa de 
juros reais (12% ao ano), até porque estes não foram conceituados. Só o tratamento global do 
Sistema Financeiro nacional, na futura lei complementar, com a observância de todas as normas do 
caput, dos incisos e parágrafos do art. 192, é que permitirá a incidência da referida norma sobre 
juros reais e desde que estes também sejam conceituados em tal diploma.396
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4.3.4 As Normas Programáticas e a Disciplina das Relações Econômico-Sociais -  os 

Conceitos Jurídicos Indeterminados

Uma outra característica que pode ser elencada em relação às normas 

constitucionais programáticas, é a que liga o seu conteúdo ao plano dos direitos 

econômicos e sociais. Tal afirmativa decorre do que já foi tratado, em outra 

oportunidade, no presente estudo, vale dizer, das transformações que o mundo 

experimentou após a Primeira Guerra Mundial, com o nascimento de um conjunto de 

direitos de crédito frente ao Estado, como a saúde, alimentação, habitação e educação,

394MOREIRA, José Carlos Barbosa. Mandado de injunção. In: LIVRO de estudos jurídicos. Rio de 
Janeiro : Instituto de Estudos Jurídicos, 1991. v.l, p.41. Revista Trimestral de Jurisprudência, n.I47, p.817.

395Revista Trimestral de Jurisprudência, n.147, p.168-169.

396Revista Trimestral de Jurisprudência, n.147, p.720.



passando de mero espectador para participante da economia, ou seja, quando o Estado 

passa a intervir na ordem econômica e social, limitando a autonomia privada na busca 

do bem-estar coletivo.397

A partir daí crescem nas Constituições as normas disciplinadoras dos direitos 

econômico e sociais e, conseqüentemente, passa ser a ordem econômica e social 

sistematicamente disciplinada, o que se dá, em grande medida, por meio de normas do 

tipo programáticas. É assim que, pela atuação de programas voltados para realização 

de determinados fins, visa-se, em nosso sistema constitucional nos moldes dos artigos 

170 e 193 da Constituição Federal de 1988, assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social.

Entre nós as Constituições de 1934, 1946, 1967398 já faziam referência a uma 

ordem “econômica e social”. A Constituição de 1988, por sua vez, trata, no Título VII, 

de normas voltadas para a ordem econômica, ao lado de normas que tratam da ordem 

social e integram o seu Título VIII. Tal modo de dispor pode conduzir o interprete a 

equívoco, pois que, a menção a uma ordem social ao lado de uma ordem econômica, 

como um subconjunto das normas constitucionais, pode levar a pensar que as demais 

normas de uma Constituição não teriam caráter social. Ora, toda ordem jurídica é 

social, isto é, voltada para a ordenação social, só isto justifica a sua existência.

Fala-se, então, em Constituição econômica para definir, conforme assegura 

Josafhat MARINHO, “o complexo das normas básicas reguladoras do fato econômico e 

das relações principais dele decorrentes. Nela se ajusta apenas o esboço dos vínculos 

essenciais ou das situações que podem gerar direitos e obrigações, por efeito da 

atividade produtiva”,399 o que não exclui os direitos sociais que lhes dão suporte e 

conseqüência.
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397CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito 
brasileiro. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1999, p.315.

398Salvo a de 1937, que mencionava apenas a “ordem econômica”.

399MARINHO, Josafhat. Constituição econômica. Separata da Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, n.156, p.84, abr./jun. 1984.
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Para Luís S. Cabral de MONCADA, o conceito de constituição econômica 

não é unitário, haja vista que o objeto das normas que as integram nem sempre é o 

mesmo. Assim observa que

A doutrina distingue a Constituição Econômica programática ou diretiva e a Constituição 
Econômica estatutária. A primeira encerra o conjunto de normas que visam reagir sobre a ordem 
econômica de modo a provocar aí certos efeitos, modificando-a e alterando-a em certo sentido 
preestabelecido. A Constituição Econômica programática visa estabelecer uma determinada ordem 
econômica alterando do mesmo passo a estrutura econômica existente, através da política dos 
órgãos do Estado.400

Tem razão Cabral de MONCADA, pois ao analisar a Constituição 

Econômica, Vital Moreira a conceitua como

[...] o conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os elementos definidores de um 
determinado sistema econômico, instituem uma determinada forma de organização e funcionamento 
da economia e constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica; ou, de outro modo, 
aquelas normas ou instituições jurídicas que, dentro de um determinado sistema e forma 
econômicos, (sic) garantem e (ou) instauram, realizam uma determinada ordem econômica.401

Porém consagrar constitucionalmente um conjunto de objetivos de política 

econômica, leva a transformar em interpretação e aplicação do direito aquilo que 

decorre do livre jogo das forças político-econômicas, o que conduz à identificação do 

problema como referente à eficácia das normas programáticas.

Outro não é o entendimento de Eros GRAU, ao afirmar que as constituições 

programáticas no campo econômico, não se conformam a ser mero instrumento de 

governo mas, além disso, enunciam diretrizes, programas e fins da política econômica 

a serem realizados pelo Estado e pela Sociedade.402

José Afonso da SILVA, por sua vez, afirma que sempre entendeu que as 

normas programáticas disciplinam as relações econômico-sociais e ressalta que o maior

4(X>moNCADA, Direito econômico, p.82-83.

401MONCADA, Luís S. Cabral de. Economia e constituição. Coimbra : Coimbra Editora, 1979.
p.82-83.

402GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 : interpretação e crítica. São 
Paulo : Revista dos Tribumais, 1990. p.79-80. Aqui deve-se registrar, ao lado deste conceito de Constituição 
Econômica diretiva ou programática, a idéia de Constituição Econômica estatutária, que é a composta de um 
conjunto de normas que caracterizam uma determinada e certa forma, isto é, ao receber uma ordem econômica já 
praticada no mundo real, nada mais fazer do que retratá-la.



problema que se coloca na doutrina consiste em buscar mecanismos para superar o 

caráter abstrato e incompleto desta normas, a fim de possibilitar sua concretização,403 

pois que utilizando termos vagos, genéricos, fluídos, podem vir a tomar-se inoperantes 

na prática, o que ocorre não por serem juridicamente débeis, mas em virtude de uma 

inadequada compreensão da sua força jurídica. Entender o conteúdo dessa expressões, 

compreender o seu valor, para que sejam levadas em conta na aplicação das normas 

definidoras dos direitos econômicos e sociais, é questão das mais tormentosas. Mesmo 

porque, quando nossa Constituição de 1988 diz, no art. 170, que a finalidade da ordem 

econômica é assegurar a todos existência digna, estamos frente a conceitos, ao quais os 

administrativistas tratam como jurídicos indeterminados.

Não obstante, analisando a Constituição Federal de 1988, vê-se que a norma 

programática não vem prevista em um determinado setor. Certo é que alguns capítulos 

atraem, com maior intensidade, a atuação da norma programática, o que decorre do 

conteúdo da matéria neles tratada, sendo seu centro de excelência as que declaram 

Direitos e Garantias Fundamentais, a Ordem Econômica e Financeira, a Ordem Social, 

o que, entretanto, não constitui seu domínio exclusivo. Tanto é assim, que por meio de 

um levantamento que não é, nem pretende ser exaustivo, podem ser localizadas, por 

exemplo: 1. No Título I., quando trata dos princípios fundamentais da República 

Federativa do Brasil, no art. I2, III, IV, V; quando prevê os seus objetivos, no art. 32,1, 

II,III, IV; 2. No Título III, ao tratar da Organização do Estado, art. 37, IX; art. 43; 

Título IV, Da Organização dos Poderes, art. 127; Título VI, da Tributação e do 

Orçamento, art. 148, Título IX, Das Disposições Constitucionais Gerais, art. 239.

Não parece trazer dúvidas a afirmação que uma das características que, 

inclusive, pode trazer como conseqüência problemas quanto à efetividade das normas 

constitucionais programáticas, é o fato da farta utilização de conceitos jurídicos 

indeterminados. Ao enfrentarmos, de modo singelo, o problema relativo aos conceitos 

jurídicos indeterminados, no que diz respeito às normas definidoras de programas,
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tarefas e fins do Estado, é preciso observar que nem todas norma programáticas são 

única e exclusivamente, repositários desse tipo de conceitos, pois que, como por 

exemplo, ao determinar nossa Lei Fundamental de 1988 no art. 226, que a família tem 

especial proteção do Estado, diz o que deve ser entendido como entidade familiar, não 

deixando nenhuma margem de indeterminação quanto ao conceito de família. Porém 

quando se encontra expressões como: vida digna, bem-estar da sociedade, justiça 

social, desenvolvimento econômico social, sadia qualidade de vida etc., não é possível 

prescindir de tecer alguns comentários sobre esta intrincada questão.

CANOTILHO já ponderou que um dos problemas com que se defronta uma 

Constituição é o dos conceitos vagos, abstratos, o que também constitui a 

indeterminabilidade semântica dos documentos constitucionais programáticos.404

Antes de mais nada, é preciso lembrar que o Direito não tem, por exemplo, 

como a matemática e a física, uma linguagem específica e que se utiliza da linguagem 

comum para ser criado, elaborado, aplicado e, também, para desenvolver-se, mas esse 

uso comum ou convencional das palavras não é suficiente na linguagem científica, 

pois que algumas palavras, geralmente, carecem de precisão, sendo vagas e ambíguas, 

e, à medida que podem ser utilizadas em diversos sentidos, podem, por isso mesmo, 

apresentar uma linguagem de textura aberta. Assim, quando se utiliza de uma palavra 

com o sentido diferente daquele de uso comum, é necessário que se informe qual o 

significado que está sendo dado.405

Segundo Celso Antônio Bandeira de MELLO, “a palavra é um mero signo, e 

um signo que supõe um significado”, são verdadeiros rótulos com um conteúdo 

significativo mínimo, e no momento de impor ao objeto do conhecimento o signo que, 

aleatoriamente, entendeu-se como o mais indicado é preciso “purificá-lo de qualquer 

conotação ou interferência empírica que possa comprometer a sua funcionalidade, a 

sua praticidade. Sem este cuidado, que possibilitará a delimitação da extensão e
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profundidade do conceito, o signo ou rótulo será imprestável para fornecer o conteúdo 

mínimo para sua identificação”.406

E verdade, as palavras da linguagem comum têm uma zona onde o seu 

significado é mais ou menos certo; zona esta circundada por uma na qual sua aplicação 

é menos usual, o que leva à dúvida em saber se a palavra pode ou não ser empregada, 

porém, a “precisão do conceito é um pré-requisito de tudo que a seguir se exponha”. 

Isto posto, é importante ressaltar que a utilização da linguagem natural pelo Direito 

não impede que, ao lado de conceitos vagos e imprecisos, o discurso normativo 

apresente conceitos precisos.407

Afonso Rodrigues QUEIRÓ distingue os conceitos teoréticos dos práticos. Os 

conceitos teoréticos são aqueles próprios “das ciências empírico-matemáticas, de 

contornos individualizáveis, com valor objetivo e universal” e os conceitos práticos 

são aqueles que pertencem “ao mundo da sensibilidade, ao mundo da razão prática, 

onde domina a incerteza, o parecer de cada um, onde não existe uma lígica de valor 

universal, mas concepções individuais acientíficas, subjetivas”. São esses conceitos 

práticos que apresentam uma zona de penumbra, conforme ensina Genaro CARRIÓ, ou 

seja, ao lado de um foco de luminosidade intensa, onde se agrupam aqueles sobre os 

quais não há dúvida quanto à aplicação da palavra, existe uma obscuridade 

circundante. O trânsito entre a luminosidade total e a obscuridade total é gradual, e é 

entre uma e outra que se localiza uma zona de penumbra sem limites precisos, cujo 

significado é obtido por meio de um processo interpretativo que se encontra 

condicionado pelo contexto em que estão inseridos os conceitos.408
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Assim, a determinação do significado dos conceitos vagos e imprecisos deve 

seguir um processo que não pode ser arbitrário, mas ao contrário, deve seguir a 

determinadas regras: “l 2 o conceito não deve ser tomado isoladamente, mas sim num 

‘contexto’, isto é, na sua relação com os demais termos da proposição; 2- o conceito 

deve ser tratado com base na ‘conexão’ que mantém com o objeto que indica, razão 

porque deve ser confrontado com os que apontam objetos semelhantes e os que 

simbolizam objetos distintos aos por ele apontados”.409

A fixação da extensão e intensidade de um conceito atormenta, a todo 

momento, o jurista. Se os conceitos jurídicos fossem só descritivos, o grau de 

indeterminação encontrar-se-ia reduzido ou mesmo desapareceria, porém, os conceitos 

normativos expressam idéias de valor, que variam no tempo e no espaço, como, por 

exemplo, os que tratam da lealdade, da boa fé, da dignidade da pessoa humana. Não 

obstante, o Direito ao utilizar conceitos jurídicos vagos, fluidos, imprecisos, 

indeterminados, protege, invariavelmente, uma zona de conteúdo mínimo indiscutível.

GARCIA DE ENTERRÍA, ao tratar a discricionariedade como âmbito de 

liberdade de estimativa, procura distinguí-la dos chamados conceitos jurídicos 

indeterminados, ressaltando que

[...] por sua referência à realidade, os conceitos jurídicos utilizados pelas leis podem ser 
determinados ou indeterminados. Os conceitos determinados delimitam o âmbito de realidade ao 
qual se referem de uma maneira precisa e inequívoca. Por exemplo: a maioridade se produz aos 
dezoito anos; o prazo para interpor o recuso de alçada é de quinze dias; a aposentadoria se declarará 
ao completar o funcionário setenta anos. O número de dias assim precisados, estão perfeitamente 
determinados e a aplicação de tais conceitos nos casos concretos se limita a pura constatação, sem 
que se suscite (uma vez determinado pela lei o modo do cômputo e efetuada a prova 
correspondente) dúvida alguma a respeito do âmbito material a que tais conceitos se referem. Pelo 
contrário, com a técnica do conceito jurídico indeterminado, a lei se refere a uma esfera de realidade 
cujos limites não aparecem bem precisados no seu enunciado, não obstante o qual é claro que tenta 
delimitar uma hipótese concreta.410

Não se trata aqui, de condenar a utilização de conceitos jurídicos 

indeterm inados pelas normas programáticas, pois que estes é  que propiciam a abertura

409CARVALHO, L uís Alberto de Matos Freire de. Normas programáticas na constituição. Revista 
de Direito Público, São Paulo, v.20, n.82, p. 160, abr./jun. 1987.

410GARCIA DE ENTERRÍA; FERNANDEZ, p.393.



da Constituição, à medida que possibilitam refletir, em um certo momento histórico, os 

valores essenciais de uma sociedade, conferindo elasticidade ao ordenamento 

constitucional, vem propiciar a sua atualização. O problema da abertura das normas 

constitucionais vai desde a individualização das formas de indeterminabilidade até 

aquele que se refere à discricionariedade no preenchimento dos conceitos 

indeterminados. Tem-se, por exemplo, aquele atinente a determinar, dentro dos 

conceitos jurídicos indeterminados, os que têm caráter de delegação aos órgãos 

concretizadores ou aqueles que carecem de um preenchimento valorativo e implicam 

uma análise estrutural, mais demorada.

Mesmo propiciando zonas de penumbra, onde proliferam as incertezas, a 

imprecisão ou fluidez das palavras utilizadas pelos dispositivos constitucionais, Celso 

Antônio Bandeira de MELLO adverte que tal fato não “lhes retira a imediata 

aplicabilidade dentro do campo induvidoso de sua significação. Supor a necessidade 

de lei para delimitar este campo, implicaria outorgar à lei mais força que à 

Constituição”... É puramente ideológica -  e não científica -  a tese que faz depender de 

lei a fruição dos poderes ou direitos configurados em termos algo fluídos. Mesmo 

porque, no campo do direito privado, penal e processual, nunca se questionou se cabe 

ou não ao Judiciário o reconhecimento das fronteiras destes conceitos fluídos, “que são 

comuns em todas as províncias do Direito”.411

É comum, em virtude do princípio da legalidade ao qual está afeta a 

Administração, localizar nesta área, o tratamento do conceito de discricionariedade, 

bem como o dos conceitos jurídicos indeterminados, porém, é bom que se diga, que tal 

fato também pode ser travado no campo do direito constitucional, no que diz respeito à 

liberdade de conformação do legislador naquilo que se refere à imprecisão da 

linguagem constitucional, precisamente, no que diz respeito às normas do tipo 

programático, o que, segundo CANOTILHO, decorre das relações materiais entre a 

Constituição e a lei, considerando o legislador: mero executor da lei constitucional;
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aplicador da Constituição; conformador dos preceitos constitucionais e, ainda, ao 

Judiciário. Aqui, é cediço que a existência de conceitos vagos e indeterminados na 

Constituição não impede ao Judiciário a definição objetiva de tais termos, como, por 

exemplo, a determinação do justo preço na desapropriação. Imagine-se, como trata 

Marcelo SANTOS, que ao determinar a Lei Fundamental de 1988, nos termos do art. 

215, Parágrafo primeiro, que “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”, não exista legislação subconstitucional acerca do 

tombamento e que a autoridade administrativa, por qualquer razão, determine a 

demolição da igreja de São Francisco, na Bahia para que, em seu lugar, seja construída 

uma moderníssima catedral. É lógico que, não obstante a falta de previsão legal, o 

Judiciário deve, no caso, impedir a aviltante destruição.412

Portanto, sendo a Constituição a norma fundamental de um sistema 

normativo, vincula tanto o Legislativo como o Executivo e o Judiciário e, assim, todos 

os órgão que exercem o poder no Estado. Em relação à Lei Maior, encontram-se na 

mesma posição de execução hierárquico-normativo que se estabelece entre a lei e o ato 

administrativo. Porém, mesmo aceitando a vinculação de todas as atividades estatais às 

normas constitucionais, a atuação do legislador como aplicador da Constituição, 

apresenta uma liberdade mais ampla que a da Administração. “O caráter 

‘indeterminado’ dos preceitos constitucionais e a ausência, nas normas da constituição, 

de uma clara fixação dos pressupostos de facto ou dos resultados jurídicos, abriria ao 

legislador um espaço de liberdade dificilmente compatível com a idéia de 

discricionariedade subjacente ao pensamento de execução”, o que não invalidaria a 

caracterização da atividade legiferante como uma mera aplicação normativa, vinculada 

às determinações constitucionais. Quando se fala em conformação da lei à 

Constituição, a expressão discricionariedade é pequena para retratar a dimensão
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criadora e conformadora da atividade legislativa, na medida em que o legislador 

dispõe de um amplo domínio político para “ponderar, valorar e comparar os fins dos 

preceitos constitucionais, proceder a escolhas e tomar decisões”. Entretanto, em que 

pese sua livre capacidade de conformação dos fins político-sociais previstos na 

Constituição, ainda aqui, sua atividade de ponderar, valorar e escolher está 

constitucionalmente vinculada, uma vez que não pode prescindir do atendimento dos 

fins constitucionalmente determinados.413

Pode-se, então, com algumas ressalvas que decorrem da diferente função 

exercida pelo Legislativo, Executivo e Judiciário, falar em discricionariedade e 

vinculação, como categoria jurídica geral e, inclusive, admitir, também, a 

possibilidade de um controle jurisdicional da conformidade formal e material desses 

atos em relação ao previsto pela Constituição. Isto, mesmo quando da utilização de 

conceitos vagos e imprecisos, posto que sua liberdade, no que diz respeito à 

conformação política, encontra-se limitada pelas normas constitucionais, o que 

possibilitaria falar em “uma política constitucional”, que não a reconduziria à simples

realização de normas constitucionais, mas a uma conformação livre dos fins político-
• • * sociais enunciados na Constituição. E importante ressaltar que a indeterminação

objetiva da norma não pode dar espaço para transformar o controle judicial dos atos

estatais em um controle político, o que o desvirtuaria totalmente, já que este deve ater-

se ao plano normativo.414
✓

E necessário fazer uma ressalva quando se quer transpor o conceito de 

discricinariedade do campo da administração para o constitucional. O excesso de 

poder ou a violação do poder discricionário administrativo, impulsiona o controle 

judicial dos seus pressupostos de fato e dos resultados jurídicos, porém no que diz 

respeito ao excesso de poder legislativo, quando trata de questões eminentemente 

políticas, o controle deve ater-se aos meios, se lícitos ou não, e se atingem ou não a 

realização das tarefas e fins impostos pela Constituição, o que leva à aceitação de que
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se pode controlar não só a omissão mas, também, a ação que desvirtua os ditames da 

Lei Maior. Portanto, em relação aos órgãos que exercem o Poder no Estado, existe 

uma limitação positiva e negativa constitucionalmente prevista, o que decorre da 

própria essência do Estado Democrático de Direito, no qual o exercício do poder nada 

mais é do que uma autorização ou delegação popular e a supremacia constitucional 

deve ser imperativamente observada por todos, como representativa dos valores 

essenciais de uma sociedade, num dado momento histórico. Não importa a forma 

escolhida pelo constituinte para determiná-los, mas as imposições constitucionais 

permanentes, que não obstante careçam de atualização dentro de uma liberdade de 

conformação política, estão afetas a limitações, o que vale dizer que neste particular 

são ordens impositivas.

Quando se fala em conceitos jurídicos indeterminados, não se quer com isso 

pensar em liberdade na escolha de valores. Conforme FORSTHOFF, a aplicação de 

conceitos jurídicos indeterminados é sempre um problema de interpretação e não de 

escolha discricionária da realização de valores, e isto quer se trate tanto de conceitos 

normativos como de conceitos empíricos.415 Os conceitos jurídicos indeterminados 

significam, então, a dificuldade na descoberta da solução justa dentro da abertura 

objetiva da lei para sua concretização, o que deverá surgir da interpretação normativa, 

pois, como bem ensina Eros GRAU, interpretar é compreender os signos lingüísticos.416 

Afonso Rodrigues QUEIRÓ, tratando do tema agora analisado, afirma que

Há, porém, um limite para a determinação dos conceitos utilizados pelas normas, além do qual não 
há legislador que, enquanto tal, possa ir, sob pena de passar da abstração à individualização, da 
norma abstrata à ordem individualizada: quer dizer, sob pena de abandonar o objetivo do próprio 
Estado de Direito.
Não se trata, portanto, de uma simples, mais ou menos ineliminável ou mais ou menos intencional 
deficiência de formulação da linguagem legislativa, corrigível ao fim do trabalho interpretativo; não 
se trata de acrescentar a um pensamento mal-expresso, maltransmitido, aquela margem de clareza 
que lhe falta, ante o fato de o legislador não ter levado até o fim, até onde seria, tudo somado, 
possível, o seu empenho de comunicar aos destinatários um pensamento de conteúdo preciso.417
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Já nosso mestre Celso Antonio Bandeira de MELLO ensina que “o 

fundamento da discricionariedade, ou seja, a razão pela qual a lei a instituiu, reside, 

simultaneamente, no dever jurídico de buscar identificar e adotar a solução apta, para, 

no caso, satisfazer a finalidade da lei e na inexorável contingência prática do servir-se 

de conceitos pertinentes ao mundo do valor e da sensibilidade”, os quais são conceitos 

vagos, fluídos ou imprecisos. A esfera de liberdade, sempre circunscrita, pode resultar 

da hipótese da norma a ser implementada, do seu mandamento ou da sua finalidade.418 

Assim é que para demonstrar a oportunidade da utilização de tais conceitos, fornece 

como exemplo uma norma que dispusesse que o atendimento médico será gratuito às 

pessoas pobres e pergunta: Qual a acepção precisa, rigorosa, indisputável, de pobreza? 

Se existem pessoas inquestionavelmente pobres ao lado daqueles que, conforme o 

consenso comum, não são pobres, entre um extremo e outro existe um fosso de 

dúvidas e incertezas, no qual só mediante a adoção de critérios a serem escolhidos, 

poder-se-á considerar uma pessoa como pobre ou não pobre. Vale dizer, entre os dois 

extremos de segurança, existe uma zona de incerteza.

Dentro dessa mesma idéia é que HART coloca a questão, quando afirma que 

todos sabemos o que é uma pessoa careca, mas não sabemos quantos fios de cabelo 

uma pessoa deve ter para ser considerada careca. Assim, pode-se dizer que por mais 

vagas e fluidas que sejam as expressões utilizadas, não é possível pensar em uma 

imprecisão absoluta, e isto, principalmente, quando vistas dentro de um sistema 

normativo, quando existe, então, sempre a possibilidade de haver um limite que 

determine um mínimo de significado às palavras vagas, significação esta apurável em 

razão do texto, de princípios e das demais normas do ordenamento jurídico, cabendo 

ao Judiciário verificar se este mínimo foi observado, se a interpretação que lhe foi 

dada manteve-se fiel ao determinado na norma.419

418MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 2.ed. São Paulo : 
Malheiros, 1999. p.637.

419HART, Herbert Lionel Adolphus. El concepto de derecho. Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1968. p.5.



O conceito jurídico indeterminado, em todas as situações, deve sempre levar 

a uma solução justa, que deve estar embasada em valores de justiça. Isto tem 

propiciado admitir a existência de uma única solução justa para cada caso, o que vem 

diferenciá-lo do núcleo da discricionariedade, que propicia a escolha, pela 

conveniência ou oportunidade, da melhor solução.

Isto posto, é importante anotar, dentro do campo do Direito Administrativo, 

que, conforme a técnica germânica dos conceitos jurídicos indeterminados e 

assimilada pela doutrina e jurisprudência espanhola,

[...] nem sempre existe uma diferença profunda entre conceitos jurídicos indeterminados e 
discricionariedade administrativa, como quer certa corrente doutrinária. Quando a lei condiciona o 
exercício do Poder Administrativo, por meio de um conceito jurídico indeterminado, só admite uma 
solução justa, derivada da subsunção dos fatos mediante um processo lógico jurídico. Esse processo 
exclui a discricionariedade, desde que esta supõe por definição administrativa, que existem várias 
soluções lícitas, entre as quais a Administração pode operar livremente.420

Ao intérprete cabe, no trato dos conceitos jurídicos indeterminados, partir da 

sua compreensão precisa e possível, e isto, porque a sua interpretação nunca poderá ser 

feita separadamente do contexto normativo em que estão inseridos. Assim, falar em 

uma única decisão justa implica uma atividade de reconhecimento de uma realidade 

existente à qual está vinculada, atividade esta de alta complexidade por tratar, ao lado 

de valorações de cunho subjetivo, com apreciações técnicas e políticas.421

O legislador, constituinte ou ordinário, ao usar conceitos jurídicos 

indeterminados em seus comandos, o faz, muitas vezes, como fruto do acaso, em 

outras por motivo de ordem lingüística, em outras, ainda, pela indeterminação imposta 

pelo fato, quando o seu uso apresenta-se como necessário. Só em certas e 

determinadas situações é que existe a intenção de utilizá-los, com o fim de possibilitar 

uma margem de apreciação.
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Mesmo assim, reconhecendo os diversos motivos ensejadores de sua 

utilização, devem, tais conceitos, ter controlada a sua interpretação e aplicação por 

todas as formas de controle contencioso, para que se estabeleça um autêntico Estado 

Democrático de Direito.

José Alfredo de Oliveira BARACHO registra que este controle pode ser 

mínimo, normal ou máximo. Mínimo, quando restrito ao “erro manifesto”. Normal, 

afeto à qualificação jurídica dos fatos. Máximo, quando o poder discricionário da 

Administração ameaça o exercício de liberdades públicas ou põe em causa o direito de
a

propriedade. E oportuno lembrar que estas liberdades públicas integram os direitos e 

as garantias fundamentais, devendo, portanto aí estar incluídos não só os direitos que 

representam um limite negativo para a atuação do Estado neste campo, mas também 

aqueles que exigem uma prestação positiva para sua realização ou satisfação.422

Assim é que BARACHO, quando trata dos critérios para o controle 

jurisdicional dos conceitos indeterminados, embasado na opinião de António Francisco 

de SOUZA, diz que “levam a considerações em tomo do princípio da 

proporcionalidade e os direitos fundamentais, este último peça central do Estado 

democrático de Direito”. Este princípio pode também ser chamado de princípio de 

proibição de excesso, podendo ser visto ou interpretado a partir de um entendimento 

amplo ou uma compreensão restrita, isto é: “a) ‘princípio da proporcionalidade em 

sentido estrito (Proportionalitã) ou seja, equilíbrio global entre as vantagens e 

desvantagens da conduta; b) princípio da necessidade absoluta, indispensabilidade 

(Notwendigkeit) ou da exigibilidade (Erforderlichkeit) da medida adotada; e c) 

princípio dos meios aos fins”.423
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O princípio da proporcionalidade, de valor constitucional, impõe moderação 

na atuação estatal e proíbe os atentados contra o direito dos indivíduos, propiciando 

três tipos de controle das atividades estatais: o controle da pertinência, da necessidade 

e da proporcionalidade restrita. Portanto, a interpretação dos conceitos jurídicos 

indeterminados, quando a palavra utilizada tem sentido vago, flexível e até 

incompreensível em toda a extensão de seu significado, pode possibilitar a sua 

adaptação às várias épocas de crise ou desenvolvimento da vida humana, o que, se por 

um lado pode trazer perplexidade, de outro, é extremamente favorável para a 

realização da mutação constitucional, isto é, para atualização da Constituição.

O nosso constituinte de 1988 não economizou no que diz respeito à 

utilização de conceitos jurídicos indeterminados, e apenas para citar alguns exemplos, 

deve-se registrar: art. I2, III, quando elege como fundamento do Estado Democrático 

de Direito, a dignidade da pessoa humana; art. 21, IX, ao conceder à União a 

competência para elaborar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social; no art. 170, elege que a ordem econômica, tem 

por fim assegurar a todos existência digna.

Não resta dúvida que, por essa pequena amostra, nossa Constituição de 1988 

reconhece que o Estado existe em função da pessoa humana e que o homem não pode 

ser considerado como meio de que se serve a atividade estatal para que o Estado consiga 

a sua grandeza. Quando nossa Lei Fundamental fala em dignidade da pessoa humana, 

não há como negar que não existe uma definição clara do que seja efetivamente esta 

dignidade, uma vez que se trata de um conceito de contorno vago e impreciso, o que, 

entretanto, não impede que se reconheça que a dignidade é algo real, e que de pronto se 

possa identificar quando ela está sendo agredida, pela aproximação do conceito, embora 

até ambíguo, com um caso concreto, como, por exemplo, o respeito e a proteção da 

integridade física do indivíduo, do que decorre a proibição da pena de morte, da tortura, 

da utilização da pessoa humana para experiências científicas etc.

Tal expressão constitui uma categoria axiológica aberta, cuja delimitação, 

pela práxis constitucional, é tarefa que incumbe a todos os órgãos do Estado, posto que
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possui um sentido cultural, fruto de toda a humanidade, havendo uma interação entre a 

dimensão natural e cultural da dignidade da pessoa humana, o que leva, por 

conseqüência, à constatação de que ela é, simultaneamente, limite e tarefa dos poderes 

estatais. Como tarefa deve guiá-los em suas ações, tanto no sentido de preservá-la 

como de criar condições para seu pleno exercício.424

Ainda como forma de clarificar o conteúdo da expressão, é necessário registrar 

o ressaltado por Ingo Wolfgang SARLET, quando afirma que apenas a dignidade de 

determinada (ou determinadas) pessoa é passível de ser desrespeitada, inexistindo 

atentados contra a pessoa humana em abstrato, “não sendo lícito confundir as noções de 

dignidade da pessoa humana e dignidade humana (da humanidade). Verifica-se, neste 

contexto, que a Constituição de 87/88 acolheu esta distinção, consagrando o princípio da 

dignidade da pessoa humana (e não dignidade humana) entre os princípios fundamentais 

de nossa Carta”, o que não descarta, em certa medida, uma dimensão comunitária da 

dignidade da pessoa humana, “na medida em que todos são iguais em dignidade e como 

tais convivem em determinada comunidade ou grupo”.425

O que se pod*e perceber é que o respeito pela vida, pela integridade física, 

pelas condições mínimas para existência do indivíduo, pela intimidade e igualdade 

individual, integra o conceito de dignidade da pessoa humana, como limitação do 

poder estatal e de toda a sociedade. O que não determina, com toda certeza e em todo 

tempo e lugar, os limites e contornos do conceito de dignidade da pessoa humana, 

previsto de modo vago e impreciso em nossa Constituição, até por um motivo de 

ordem lingüística, e não invalida dizer que a sua indeterminação é imposta pelo 

próprio fato, isto é, pela necessidade de sua atualização através do tempo e do espaço.
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4.3.5 Normas Princípio, Normas Tarefa, Normas Fim

Antes de mais nada, para o objetivo a que se propõe o presente estudo, é 

interessante ressaltar que não obstante a já propalada unidade sistemática da 

Constituição, é possível, considerando a estrutura lógica e a intencionalidade de suas 

normas, identificar entre elas uma diferença de grau, o que, diga-se de passagem, não 

constitui tarefa fácil de ser realizada, revelando-se no que se distingue como norma e 

princípio jurídico.

Aqui o que se reconhece é apenas uma graduação na consistência ou 

amplitude do conteúdo do comando normativo, pois tanto as normas como os 

princípios jurídicos são ordens imperativas, que apresentam diferença em grau de 

abstração, o que vem se refletir na sua capacidade de aplicação

Robert ALEXY distingue a regra do princípio, afirmando que tanto as regras 

como os princípios podem ser concebidos como normas e que “a base da 

argumentação dos princípios reside na distinção entre regras e princípios. As regras 

são normas que, quando se cumpre o tipo de fato, ordenam uma conseqüência jurídica 

definitiva, isto é, quando se cumprem determinadas condições, ordenam, proíbem ou 

permitem algo definitivamente ou autorizam definitivamente que se faça algo. 

Portanto podem ser chamados de mandatos definitivos ”, isto é, são normas que sempre 

são ou não satisfeitas e, neste sentido, as regras contêm determinações fáticas e 

juridicamente possíveis, não necessitando de ponderação (grifos nossos).426 Sua forma 

de aplicação característica é a subsunção. Já “os princípios são mandatos de 

optimización. Enquanto tais são normas que ordenam que algo se realize na maior 

medida possível, segundo as possibilidades fáticas e jurídicas”. O que quer dizer que 

os princípios podem realizar-se em diferentes graus, em virtude da necessidade de 

ponderá-los frente à observância de outros princípios.427
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CANOTILHO, admitindo que as normas que compõem o sistema jurídico 

tanto “podem revelar-se sob a forma de princípios como sob a forma de regras”,428 

considera que tal distinção, dentro do enfoque da aplicabilidade, é inconseqüente em 

numerosas questões, uma vez que muitas normas constitucionais, as programáticas, 

por exemplo, carecem de concretização normativa, sendo este precisamente um dos 

problemas fundamentais da constituição dirigente. Além disso, ao reconduzir as 

“normas” aos esquemas subsuntivos, ou em um “modo de aplicação tudo ou nada”, 

insiste que tal diferenciação é inadequada “para o direito, em geral, e manifestamente 

impróprio no que respeita as normas constitucionais, em especial”.429

Mesmo assim, como salienta G. ZAGREBELSKI, é importante, dentro do 

universo normativo, a distinção entre regras e princípios para compreender o modo de 

realização imperativa de uma e de outro. Enquanto as regras estabelecem o que se 

deve ou não fazer em determinadas circunstâncias, os princípios estabelecem 

orientações gerais a serem seguidas em todos os casos. Portanto, um princípio tem 

uma capacidade expansiva muito maior do que uma regra, o que não afasta a 

necessidade de uma atividade ulterior para concretizá-lo em casos específicos. Esta 

atividade de concretização importa em uma atuação positiva, no sentido de criar novas 

normas em conformidade com ele e isto, mesmo em relação aos casos particulares para 

os quais o princípio pode ser invocado. De tal modo que se não se considera um caso 

concreto, o princípio do direito de defesa é uma pura expressão verbal. Existe então a 

necessidade da interposição de uma ulterior atividade, no âmbito da qual o valor 

contido no princípio possa manifestar-se operativamente.

A tarefa concretizadora dos princípios compete, primeiramente, ao 

legislador, a quem cabe desenvolver a potencialidade dos princípios em relação aos 

casos específicos, o que não impede que a concretização possa ser realizada 

diretamente, prescindindo da obra do legislador, do intérprete e do juiz, quando então
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tem eficácia direta, porque o princípio conduz a resultados obrigatórios em um 

contexto operativo já definido. Por exemplo, no campo do direito penal, pode ocorrer 

que o direito de defesa seja negligenciado, falta essa que pode ser solucionada pela 

aplicação direta do princípio da ampla defesa.

ZAGREBELSKI, assim como ALEXY, ressalta que, dada a sua capacidade 

expansiva, pode haver um conflito entre princípios, o que já não pode ocorrer em 

relação às regras, ou seja, o princípio da liberdade de expressão ou de manifestação do 

pensamento pode colidir com o princípio da tutela da honra. A convivência dos 

princípios é conflitual, o que não impede que sejam contemporizados, pois, muitas 

vezes, isso já é feito pela própria Constituição, na medida em que o princípio da 

igualdade dos cônjuges encontra seu limite na unidade da família. Deve sempre haver 

uma contemporização entre princípios, o que pode ser feito tanto pelo legislador, como 

pelo administrador e pelo juiz.

Porém, a validade concreta dos princípios não é definitiva, mas fruto de um 

fato político e isto porque a Constituição coloca apenas as linhas gerais e essenciais 

desses fatos e não destrói a liberdade do processo político, afirmando, no âmbito das 

proclamações constitucionais, a hierarquia de valores sempre renováveis, ao lado das 

possibilidades e responsabilidades dos sujeitos que com eles operam.430

Dentro desta linha de pensamento, é possível reconhecer que os princípios 

têm uma eficácia que se pode dizer programática, uma vez que impõem uma certa 

linha de desenvolvimento do ordenamento e que todo programa implica assumir um 

certo critério como princípio de ação. Porém, é devida a distinção entre normas- 

princípio e normas-programa, e isto em que pese em alguns casos a demarcação entre 

elas não ser bastante nítida, porque as normas programáticas referem-se, 

essencialmente a atos político-sociais e os princípios referem-se à coerência interna do
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ordenamento. As normas programáticas dizem respeito ao fim, ao escopo, aos 

objetivos, os princípios ao início de uma ação normativa.431

José Afonso da SILVA procura defender o posicionamento acima referido, 

isto é, de que não se pode confundir as disposições programáticas com os princípios 

constitucionais, tendo em conta que

[...] as normas são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, ou seja, 
reconhecem, por um lado, a pessoas ou entidades a faculdade de realizar certos interesses por ato 
próprio ou exigindo ação ou abstenção de outrem e, por outro lado, vinculam pessoal ou entidades à 
obrigação de submeter-se às exigências de realizar uma prestação, ação ou abstenção em favor de 
outrem. Os princípios são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de normas.432

Para chegar a tal desiderato, parte do posicionamento de CANOTILHO 

quando se refere aos princípios jurídicos fundamentais e aos princípios políticos 

constitucionalmente conformadores e entende os primeiros -  princípios jurídicos 

fundamentais -  como “historicamente objetivados e progressivamente introduzidos na 

consciência jurídica geral e que encontram uma recepção expressa ou implícita no 

texto constitucional. Pertencem à ordem jurídica positiva e constituem um importante 

fundamento para a interpretação, conhecimento e aplicação do direito positivo.”433

Por sua vez, os princípios políticos constitucionalmente conformadores, tais 

como: o da subordinação do poder econômico ao poder político democrático; os 

definidores da estrutura do Estado; os estruturantes do regime político; os 

caracterizadores da forma de governo, “explicitam as valorações políticas 

fundamentais do legislador constituinte”. Condensam as opções políticas e refletem a 

ideologia inspiradora da Constituição. “Tal como acontece com os princípios jurídicos 

gerais, os princípios políticos constitucionalmente conformadores são princípios 

normativos, rectrizes e operantes, que todos os órgãos de aplicação do direito devem

431ZAGREBELSKI, Manuale di..., p. 109.

432SELVA, J.A., Aplicabilidade..., p. 140.

433CANOTILHO, Direito constitucional e teoria..., p. 1038.



ter em conta, seja em atividades interpretativas, seja em atos inequivocamente 

conformadores (leis, atos normativos)”.434

Certo é que CANOTILHO, tratando da distinção entre norma e princípio, 

identifica outro tipo de problemas ao lado do já acima anotado, e examinando a 

diversidade de estrutura lógica existente entre normas e princípios, afirma que, sob o 

ponto de vista da metódica constitucional, há muitos pontos em comum entre normas e 

princípios e levando em conta a oportunidade para justificar o estudo da Constituição 

Dirigente, considera que:

1. A distinção entre norma e princípio baseia-se na ‘objetividade4 e ‘presencialidade’ normativa do 
último, independentemente da consagração específica em qualquer preceito em particular. 2.De 
acordo com este critério se deve operar quando se trata de separar os princípios das ‘normas fim’. 
Estas, não obstante a ‘generalidade’ dos fins e a função programática e interpretativa que possam ter 
semelhante à dos princípios, não possuem a mesma ‘idoneidade normativa irradiante’, capaz de 
justificar o alargamento da disciplina a casos substancialmente heterógenos.435

Isto posto, vê-se que padece de precisão e universalidade, compreendida esta 

como capacidade de entendimento, a distinção que se pretende fazer entre “norma 

princípio” e “norma fim”, avaliando como o fez Jorge MIRANDA que os princípios 

não se colocam além ou acima do Direito, mas que fazem parte do complexo 

ordenamental, não se contrapõem às normas, estas é que se dividem em normas- 

princípio e normas-disposição.436

Verdade é que o que caracteriza uma norma como programática não é só o 

fato de conter uma linha de desenvolvimento, um programa, mas, ainda, sua 

capacidade de aplicação. As normas programáticas, mesmo não sendo diretamente 

aplicáveis, podem cumprir a função de meio de atuação política e alargamento da base 

de participação e consenso. Desenvolvem o papel de reduzir o espaço da controvérsia 

ou confronto político, dando o primeiro passo para o debate, à medida que não dizem 

como se deve fazer ou decidir, mas em que direção dever-se-á procurar a decisão.
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Como normas programática, tanto as normas-princípio como as normas- 

tarefa efetuam importante função no desenvolvimento do ordenamento jurídico. 

Operam a realização da dinâmica política, de um lado propiciando, mediante a 

interpretação do problema, a adequação sistemática do ordenamento, de outro valendo 

como filtro de pressões sobre o processo político, de tal modo que se pode dizer que se 

o conteúdo das normas-princípio deve ser concretizado o das programáticas deve ser 

perseguido.437

Eduardo GARCIA DE ENTERRÍA e Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, tratando 

dos direitos e liberdades fundamentais previstos no art. 53, da Constituição Espanhola, 

consideram infeliz a distinção estabelecida entre estes e os “princípios regentes da 

política social e econômica, e ainda porque dentro dos direitos fundamentais separam 

aqueles de significado básico, que a Constituição configura como diretamente 

operantes, de outros que, para sua efetividade, requerem um desenvolvimento técnico 

na lei. Para ENTERRÍA e FERNÁNDEZ, tanto os direitos fundamentais como os 

princípios regentes da política social e econômica, “informarão a prática judicial”, pois 

que tais princípios não podem ser tidos, como propugnava o entendimento tradicional 

e ultrapassado, como meramente programáticos, o que negava-lhe aplicabilidade 

judicial. Quando a Lei Fundamental espanhola diferenciou os direitos fundamentais de 

ditos princípios, quis dizer que tais princípios irão orientar a ação do Estado como fins 

determinados de sua missão. Tais princípios podem suscitar problemas interpretativos, 

porém, em nenhum caso, “poderá concluir-se na sua falta de caráter normativo, e na 

eficácia de sua vinculação geral e ‘mais forte’” 438

Desta forma, a programaticidade das normas constitucionais não quer dizer 

falta de imperatividade, mas apenas que elas, ao estabelecerem um princípio, um fim, 

uma tarefa, deixam livre a escolha dos meios para sua efetivação, o que em nenhum
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momento quer dizer que não imponham um comportamento, que pode, se não 

observado, ser exigido coativamente.

É importante registrar, ainda, conforme lição de CANOTILHO, que as 

normas programáticas pressupõem o delicado problema de distinguir princípios, fins e 

tarefas.

Quando se diz que o Texto Constitucional proclama, no art. 170, que “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” 

na verdade está erigindo tais noções, “vida digna” e “justiça social”, em princípios que 

devem informar toda ordem econômica e, também a social, isto é, em disposições que 

se irradiam sobre diferentes normas, servindo de critério para sua exata compreensão e 

inteligência. Certo é que tais termos integram o universo dos conceitos vagos, fluidos, 

imprecisos, indeterminados, o que, em nenhum momento, autoriza a entendê-los como 

“de validade nula. Recusar-lhe algum conteúdo, implicaria sacar do texto o que nele 

está. Corresponderia a ter como não escrito o que ali se consignou. Equivaleria a 

desmanchar, sem título jurídico para tanto, um princípio apontado como cardeal no 

sistema. Donde, no interior do campo significativo irrecusável comportado pela 

expressão função social”.439

Ao falar em fins do Estado, quer-se referir aos objetivos que devem ser 

perseguidos e realizados pelos Poderes Públicos, o que importa na relação dos fins 

com os meios, quando as tarefas aparecem como um dever jurídico, ou seja, o dever de 

realizar atividades finalisticamente orientadas, o “dever de satisfazer dadas finalidades 

em prol do interesse de outrem, necessitando, para tanto, manejar os poderes 

requeridos para supri-las”. Portanto, no sentido de que o Poder Público está sujeito a 

cumprir uma finalidade instituída no interesse de todos, pode-se falar em subordinação 

do poder em relação ao dever finalístico que informa a sua atividade.440
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Assim, quando se fala em fins gerais ou globais do Estado, é possível falar 

em indeterminabilidade, quando em fins específicos, concretos, em determinabilidade, 

o que não excluiu o problema da densidade normativa. “Conseqüentemente, tal como 

acontece com os princípios, a ‘densidade normativa’ e a ‘determinabilidade’ das 

normas-fins não se pode fixar linearmente, pois elas tanto surgem na conformação do 

‘âmbito normativo’ de imposições constitucionais como nos preceitos referentes à 

atuação global do estado e dos poderes públicos”.441

Portanto, embora a Constituição não possa realizar nada, pode impor tarefas, 

o que se constitui em um dever, ou melhor em um dever jurídico; dever este 

finalisticamente orientado, ou seja, os fins constitucionais requerem a realização de 

uma atividade concretizadora das tarefas por eles determinadas, isto é, a lei 

fundamental aproxima-se de um plano, “em que a realidade se assume como tarefa 

tendente à transformação do mundo ambiente que limita os cidadãos”.442

Desta forma pode-se afirmar que as normas de conteúdo programático, ora 

determinam um princípio, ora uma tarefa, ora um fim, cuja realização ou efetividade 

depende da liberdade de escolha dos meios que deverão ser, convenientemente, 

razoavelmente adequados. É dentro deste universo que as normas programáticas 

viabilizam a concretização e o respeito dos direitos fundamentais de cunho social 

e econômico.

Essa tipologia de conteúdo, ou seja, de a norma constitucional programática 

prever imperativamente a observância de um princípio, de uma tarefa, de um fim, pode 

ser compartilhado, em um mesmo dispositivo normativo, com prescrições ou preceitos 

não programáticas, como, por exemplo, o art. 32, IV, da Constituição Federal, quando 

diz que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é “promover 

o bem de todos”, traça um programa a ser realizado sem precisar os meios para que
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isso aconteça, porém a programaticidade perde terreno, ao prever que para promoção 

do bem de todos não pode haver preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade.

Tal afirmativa não invalida, muito ao contrário acresce a posição de José 

Afonso da SILVA que, buscando uma tipologia das normas programáticas, na 

Constituição de 1988, identifica, segundo os sujeitos mais diretamente vinculados, três 

grupos diferentes:

1. normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, isto é, que 

dependem da atividade do legislador e da sua discricionariedade, 

entretanto criada a lei, a norma deixa de ser programática, porque a lei 

lhe deu concreção prática;

2. normas programáticas referidas aos Poderes Públicos;

3. normas constitucionais dirigidas à ordem social.

4.4 A EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PROGRAMÁTICAS 

E OS DIREITOS SUBJETIVOS

Quando se trata de normas constitucionais programáticas, o principal 

problema que decorre da sua existência é a sua efetividade, isto é, a possibilidade de 

serem alcançados os objetivos previstos na norma, a sua real concretização no mundo 

fático, “os efeitos que a regra suscita através do seu cumprimento”,443 seu 

cumprimento efetivo, o que depende de sua aptidão para incidir e, desta forma, reger 

as situações de vida.444

Já foi tratado, anteriormente, no curso deste estudo, o problema do mínimo 

do universo eficacial das normas constitucionais programáticas e aceito que o seu 

simples surgir no sistema constitucional acarreta, como conseqüência, o informar a 

atuação do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, de tal modo que quaisquer de
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seus atos que se desviem da diretriz prevista no comando normativo da Lei 

Fundamental, viciam-se por inconstitucionalidade.

Tratando dos efeitos das normas programáticas Luís Roberto BARROSO, 

depois de ponderar que se bipartem em imediatos e diferidos, afirma que, em relação 

aos segundos, a produção dos resultados é transposta para um momento futuro, fato 

que propicia que o controle exercitável sobre a sua efetivação seja frágil, porque 

estando a sua realização na dependência de uma atividade estatal, desenvolvida por 

critérios de conveniência ou oportunidade, tal discricionariedade exclui a intervenção 

judicial para sua concretização efetiva, o que impede que surja para o indivíduo o 

direito de exigir uma determinada prestação. Portanto, “por não prescreverem, 

detalhadamente, uma conduta exigível: vale dizer: não existe, tecnicamente, um dever 

jurídico que corresponda a um direito subjetivo”.445

Não obstante, como faz CANOTILHO, pode-se, quando se trata de

concretização das normas constitucionais, falar em processo de concretização 

legislativa e de processo de concretização judicial, e isto mesmo quando se admite que 

a jurisprudência transita no campo da regulação geral, pois que esta revela-se, sempre, 

por meio de uma concretização aplicativa, isto é, de uma efetivação concreta e 

causuística, destituída, portanto, da generalidade e da abstratividade próprias das 

deliberações legislativas de caráter geral.

As normas constitucionais definidoras dos fins, programas, tarefas do 

Estado, em decorrência de sua imperatividade, exigem a sua observância, o seu 

cumprimento, o que significa colocá-las em ação, torná-las efetivas e isto, também em 

relação às imposições constitucionais endereçadas ao legislador. O seu não

cumprimento deve, necessariamente, desencadear uma sanção, que pode, entre outras, 

estar resumida em uma responsabilização política. Porém, o trânsito entre um dever de 

legislar, para um direito à legislação, à atuação do Poder Público na realização

concreta do conteúdo de uma norma programática, é árduo e cheio de dificuldades,
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mesmo quando se reconhece a necessária proteção jurídica contra atos dos Poderes 

Públicos (comissivos ou omissivos) que estejam em desconformidade com a 

Constituição e se tem consciência de que uma Lei Fundamental pode ser desrespeitada 

quando de uma ação em desconformidade com o que determina, ou, ainda, a não 

atuação quando ela assim exige; o que vale dizer que a Constituição é suscetível de 

descumprimento tanto por ação como por omissão.

Nosso ordenamento jurídico prevê, para os casos de violação de um 

dispositivo constitucional por ação, mecanismos capazes de remediá-la, e para os de 

omissão, em que pese os instrumentos previstos em nosso ordenamento, não se 

encontra um aparelhamento eficiente para sanar a inércia dos órgãos estatais. Assim 

realça o interesse em analisar a efetividade das normas constitucionais programáticas, 

no que diz respeito à criação e fruição dos direitos decorrentes dos fins, programas e 

tarefas por elas previstos, visando dar aos dispositivos constitucionais a maior eficácia 

possível. Neste passo é importante determinar que o sentido que aqui interessa é o 

utilizado como poder de ação para a satisfação do interesse previsto na norma, com o 

sentido de direito subjetivo.

Isto posto, necessário lembrar que a norma programática não edita regra jurídica 

concreta, traça linhas diretoras que vão orientar os poderes públicos, ficando a legislação, 

a execução e a própria justiça sujeitas aos ditames nela previstos, que funcionam como 

“programas dados à sua função”.446 Tais normas, além de traduzirem um efeito inibitório 

para o Legislativo, Executivo e Judiciário, conferem ao seu destinatário o direito de exigir 

o cumprimento da prestação nela prevista, de modo que não altere o seu significado 

original, gerando, portanto, efeitos jurídicos, situações subjetivas.447

É dentro desse enfoque que GARCIA DE ENTERRÍA e Tomás-Ramón 

FERNÁNDEZ consideram que a Constituição, expressando os valores superiores do 

ordenamento jurídico, afeta a todos os cidadãos e a todos os poderes públicos sem 

exceção. “Ao declarar o preceito, a vinculação direta dos cidadãos e dos poderes

222

^M IRANDA, P., p.126-127.

^ C A R  VALHO, p. 161 e segs.



públicos à Constituição e ao resto do ordenamento jurídico, dá primazia manifesta à 

vinculação constitucional, expressão da supremacia da Constituição no ordenamento”, 

porém o maior problema reside em precisar como se articula tecnicamente esse valor 

normativo direto e geral da Constituição’. “E é aqui onde hão de introduzir-se 

distinções e matizações”.448

Questiona-se, entretanto, qual a espécie de situação subjetiva ou direito que 

surge para o particular das normas sob exame, o que consiste em um dos aspectos mais 

árduos do tema que ora se analisa, pelas dificuldades que suscita e por estar longe de 

apresentar conclusões firmes e definitivas.

Aceitar que todas as normas constitucionais ditas programáticas estão 

completamente destituídas da possibilidade de propiciar a figura do direito subjetivo, é 

imaginá-las recheadas de inoperância, e, ainda mais, com o perigo de ocorrer que 

interesses poderosos contrariados, venham encontrar aliados para propiciar a 

constância do imobilismo, capaz de influenciar o curso dos acontecimento, bloqueando 

a sua efetividade, de tal modo que a supremacia constitucional “sucumbiria diante do 

efeito paralizante irradiado pela omissão de órgão de um poder constituído”.449

Conforme CANOTILHO, “uma norma garante um direito subjetivo quando o 

titular do direito tem, face ao seu destinatário, o ‘direito’ a um determinado ato, e este 

último tem o dever de, perante o primeiro, praticar esse ato. O direito subjetivo 

consagrado por uma norma fundamental reconduz-se a uma relação trilateral entre o 

titular, o destinatário e o objeto do direito”. Assim exemplifica que a Constituição ao 

consagrar o direito à vida quer dizer que o indivíduo tem o direito perante o Estado, 

isto é, não pode ser morto por este; o Estado tem a obrigação de não atentar contra a 

vida do indivíduo e que este tem tal direito, também, perante os outros indivíduos.450
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Meirelles TEIXEIRA, tratando do problema da “criação de situações jurídicas 

subjetivas, de vínculo ou de vantagem”, afirma que o seu estudo leva-nos a 

considerações sobre os interesses e sua proteção pela ordem jurídica, e cita Jellinek 

para determinar o que se deve entender como ‘interesse’, ou seja, “tudo que 

objetivamente considerado aparece como um bem, subjetivamente toma-se um 

interesse” e reconhece, assim como fez CANOTILHO, que a pretensão do sujeito à 

realização ou concretização de um interesse, pode-se resumir em três formas ou 

figuras típicas, ou seja: 1. Uma prestação, por parte de terceiros, o que pode consistir 

na entrega de uma coisa, em um pagamento, em uma prestação de um serviço, isto é 

em certos atos ou comportamentos positivos; 2. Uma abstenção por parte de terceiros, 

isto é, que não interfiram na conduta do sujeito, ou pelo menos que não interfiram de 

certo modo ou que se realize apenas sob uma certa forma; 3. Um poder de 

autodeterminação jurídica, ou seja, a faculdade de criar, modificar ou extinguir 

relações jurídicas.451

Portanto, em que pese reafirmar o óbvio, quando a norma constitucional 

faculta uma conduta, existe um comando obrigatório e coercitivamente assegurável, 

voltado, também, para terceiros, no sentido de impedir ou obstar o comportamento 

facultado, com a sujeição ao poder que lhes haja sido deferido, na medida e nas 

condições em que foi determinado. Assim sendo, quando nossa Constituição, ao tratar 

dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, dispõe, no art. 170, sobre a realização 

da Justiça Social, está se dirigindo ao Estado e aos indivíduos, posto que ninguém 

escapa ao seu império, ao dever jurídico de realizá-la.452

Os interesses, aqui relacionados, quando traduzem valores que merecem a 

proteção do Direito, diz-se que são “juridicamente relevantes”, e é dentro destes que se 

localiza o direito subjetivo.
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✓

E bom que se diga que o normal é que o respeito e a conseqüente 

materialização do conteúdo normativo aconteçam de modo espontâneo, porém, nos 

casos de insubmissão, que pode ser expressiva e até geral, quando a norma “confronta 

com um sentimento social arraigado” cairá em desuso ou sua efetivação ficará na 

dependência da atuação estatal, que promoverá, por via coercitiva, a obediência de 

seus comandos.

Tal forma de realização ou materialização do direito, alcança, da mesma 

forma, as normas constitucionais, pois que, como qualquer outra norma, contêm um 

mandamento, uma ordem com força jurídica imperativa superior às demais normas do 

sistema, logo sua inobservância haverá de deflagrar um mecanismo coativo de 

cumprimento.

É importante anotar que, em que pese a reconhecida imperatividade das 

normas constitucionais, algumas delas, as programáticas, por exemplo, têm, em 

algumas situações, ficado na cômoda situação de representarem comandos mais 

morais que jurídicos, o que, diga-se de passagem, ocorre, em muitas vezes, por culpa 

do próprio constituinte que, durante seu exercício, dá vazão a devaneios que sabe até 

irrealizáveis, o que, entretanto, não vem alterar a sua imperatividade.

Assim, muitas normas constitucionais, se não forem avivadas pelos Poderes 

Públicos e, especialmente, pela prática jurisprudencial, tomar-se-ão letra morta e até 

mesmo permanentemente esquecidas.

Não obstante, todos os sujeitos públicos ou privados, vinculados pela 

Constituição, devem respeitar, observar, realizar a totalidade de seus preceitos, sem a 

possibilidade de distinguir entre artigos de aplicação direta e aqueles meramente 

programáticos. Nem todos os artigos da Constituição têm o mesmo alcance e 

significado, porém todos enunciam normas jurídicas imperativas, pois que a 

Constituição transforma, converte os anseios, as aspirações em regras impositivas, em 

“preceitos obrigatórios para todos: órgãos do Poder e cidadãos”.453
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Dessa forma, GARCIA DE ENTERRÍA enfrenta a questão relativa ao seu 

efeito direto, após recordar que as constituições espanholas, até a de 1978, tinham sido 

qualificadas pelos Tribunais, como textos declamatórios que formulavam ideários, que 

não atribuíam nem protegiam direitos, havendo a necessidade que a atuação do 

legislador, mediante a criação legal, possibilitasse algum efeito prático. Isto porque o 

Tribunal Constitucional Espanhol, a partir de então, afirmou “com absoluta resolução 

que a Constituição era uma norma, que não era um programa, que não era um 

documento retórico, que não era um manifesto, mas sim um conjunto de preceitos 

jurídicos e, além disso, de valor máximo”. [...] “Não é, pois, um simples manifesto 

declamatório, próprio para confortar os corações e ser lembrada nas comemorações 

pátrias, mas é uma verdadeira norma, que pretende organizar o sistema institucional e 

atribuir verdadeiros direitos, nas cláusulas que, naturalmente, tenha este objeto”. Essa 

normatização é geral e afeta a todo o seu conteúdo, mas não tem o mesmo alcance, 

pois isto depende da densidade de seus preceitos. É aí que reside a diferença entre 

direitos fundamentais suscetíveis de proteção e defesa e os direitos fundamentais não 

amparáveis, chamados de princípios retores da política social e econômica, os famosos 

direitos sociais.454

O art. 53 da Constituição espanhola determina que “Os direitos e liberdades 

reconhecidos no Capítulo II, do Título I da Constituição, vinculam, em sua totalidade, 

a todos os juizes e tribunais e estão garantidos sob a tutela efetiva dos mesmos”, a 

partir daí conclui ENTERRÍA, considerando a diferença entre direitos fundamentais e 

princípios retores da política social e econômica, que uma coisa é dizer que certos 

direitos fundamentais são suscetíveis do recurso de amparo455 e outra que os que não 

são não vinculam diretamente e “em sua totalidade”, aos juizes e tribunais, não 

podendo ser solicitada a garantia plena de sua tutela efetiva.
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Dessa forma, quando o parágrafo 32 do citado art. 53, determina que “O 

reconhecimento, o respeito e a proteção dos princípios reconhecidos no Capítulo III 

informarão a legislação positiva, a prática judicial e a atuação dos poderes públicos. Só 

poderão ser alegados frente à jurisdição ordinária de acordo com o que disponham as 

leis que o desenvolvam”, não quer dizer que tal preceito constitucional exija a 

elaboração de leis, para que passem para o mundo da efetividade, mas que destes 

princípios, normalmente, não surgem direitos subjetivos acionáveis, porém vinculam a 

todos os juizes e tribunais e, também, a atividade do Legislativo e Executivo.456

Portanto, é necessário buscar dar a maior efetividade possível para tais 

preceitos constitucionais, a partir da adequada compreensão de sua força jurídica, para 

que se possa dentro da análise das normas programáticas identificar quando é possível 

surgir direitos subjetivos acionáveis, posto que tem razão ENTERRÍA quando afirma que 

dos princípios retores da política social e econômica, normalmente, estes não decorrem, 

o que não quer dizer que não existam de nenhuma forma e em qualquer espécie.

De tais colocações, surge a necessidade de determinar um conceito de direito 

subjetivo que permita realizar o desenvolvimento do tema sobre a efetividade das 

normas programáticas; conceito este operativo para que, a partir do conteúdo de tais 

normas, se possa extrair a posição jurídica dos jurisdicionados, frente a direitos que 

descendem direta e imediatamente do Texto Constitucional, bem como de mecanismos 

de tutela e garantia de observância de tais preceitos. Em algumas disposições, é 

possível perceber que investem os indivíduos, desde logo, tanto na posição de desfrute 

imediato de certos benefícios quanto na possibilidade de exigi-los quando lhes forem 

negados; outras, por sua vez, não trazem essa possibilidade.457

Mesmo porque, o não cumprimento da Constituição por falta de 

regulamentação legislativa, quando existe um expresso dever de legislar, pode e deve 

ser declarado como inconstitucional, violador da Lei Fundamental. O problema aqui
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não se resume em fazer política, em substituir o legislador pelo juiz, mas apreciar a 

inconstitucionalidade da política.

4.4.1 Conceito e Características do Direito Subjetivo

Quando os meios jurídicos postos à disposição do indivíduo para a realização 

de um interesse permitem uma exigência direta, plena e específica, surge a figura do 

direito subjetivo, que se acha diretamente relacionada com a intensidade do interesse 

protegido, pois que, a grosso modo, o direito subjetivo nada mais é do que “o reflexo 

material do dever jurídico de outro”.458

Várias são as formas de conceituar o direito subjetivo, bem como a 

operacionalidade de tais conceitos, porém, aqui, por direito subjetivo deve-se entender o 

poder de ação que, com base no direito objetivo, destina-se à satisfação de um interesse.

Se o conceituar direito subjetivo não pode ser considerado como uma tarefa 

que oferece grandes dificuldades, sua caracterização, isto é, a possibilidade de identificar 

a sua existência nas mais variadas hipóteses de tutela de interesses pelo ordenamento 

jurídico, é empreitada complexa e repleta de arestas, pois toma-se difícil saber, em casos 

concretos, se a tutela jurídica dispensada constitui ou não um direito subjetivo.

Segundo Luís Roberto BARROSO, algumas características singularizam o 

direito subjetivo, ou seja: 1) a ele corresponde sempre um dever jurídico; 2) ele é 

violável, no sentido de que existe a possibilidade de que a parte contrária deixe de 

cumprir o seu dever; 3) a ordem jurídica coloca à disposição de seu titular um meio 

jurídico, a ação judicial, para exigir o seu cumprimento.459

É com este sentido que RECASÉN SICHES demonstra que o direito subjetivo 

pode apresentar-se sob a roupagem de três figuras típicas:
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a) como reverso de um dever jurídico, imposto pela norma independente da 

vontade do titular do direito, como, por exemplo, o direito à vida, à 

liberdade. Nestes casos, existe uma margem de conduta livre, da qual 

dispõe o titular do direito, que deve ser respeitada pelos demais, isto é, 

no sentido de que devem se abster de comportamentos que venham 

perturbá-lo. Aqui o direito subjetivo consiste na exclusão de 

interferências, não permitidas pela norma.

b) como pretensão a uma prestação, por parte de terceiros, quando a norma 

dará ao titular o poder de exigir de outrem o cumprimento do dever 

jurídico. O direito subjetivo consistirá em direito a uma prestação, ou

melhor quando está à disposição do titular impor ou não a coação do
✓

Estado. E neste ponto que se localiza o problema referente à efetividade 

das normas constitucionais programáticas, isto é, saber se os preceitos 

jurídicos que estabelecem para o Estado o dever de realizar certas 

atividades, configuram ou não um direito subjetivo.

c) Como “poder de formação jurídica”, ou seja, a faculdade de determinar o 

nascimento, modificação e extensão de relações jurídicas. Não se trata só 

do direito a uma abstenção, mas da prática de atos que produzem 

imediatamente os efeitos jurídicos que as normas jurídicas lhes atribuem.

Segundo JELLINEK, conforme citação de Meirelles TEIXEIRA, só o 

reconhecimento do “poder de querer”, dirigido a um bem ou a um interesse, pode 

produzir a individualização do direito, sua conexão com determinada pessoa, o que 

corresponde a uma característica essencial do direito subjetivo. Porém, quando a 

norma não explicita de modo claro qual o interesse protegido, bem como a tutela 

correspondente, só pelo seu escopo pode o intérprete identificar a existência de um 

direito subjetivo.

No campo do direito privado para que um interesse individual constitua um 

direito subjetivo, é necessário que a norma reconheça o poder decisivo de tutela de tal 

interesse, entretanto, tal raciocínio não colide com os parâmetros do direito público, no



qual o interesse do indivíduo não deve ser valorado apenas como parte do interesse geral 

e juntamente com este tutelado, prescindindo, portanto, da sua vontade, pois que, casos 

existem, em que o interesse do indivíduo só pode ser identificado enquanto membro da 

coletividade, mas tutelado como se direitos individuais fossem, como direito subjetivo, 

“porque tal prestação corresponde melhor às suas autênticas finalidades públicas” como, 

por exemplo, o direito de sufrágio e as imunidades parlamentares.

Quando se trata de direito subjetivo, pode-se falar em tutela do interesse pela 

concessão de uma medida ou ação judicial para sua proteção, o que necessita que a 

previsão normativa configure o conteúdo ou a extensão do interesse protegido, 

possibilitando a sua individualização. Caso contrário, isto é, quando a norma 

configurar de modo insuficiente o conteúdo ou a extensão do interesse, não se poderá 

cogitar da existência de direito subjetivo.460

Assim sendo, nos casos duvidosos, o interprete só poderá fixar a situação 

subjetiva, mediante a análise criteriosa de cada caso.

Maria Helena DINIZ depois de relacionar como uma das formas de eficácia 

jurídica das normas programáticas, o estabelecimento de “direitos subjetivos por 

impedir comportamentos antagônicos a elas”, demonstra que as normas constitucionais 

têm eficácia positiva ou negativa. A eficácia positiva

[...]determina uma ação ou uma omissão; as normas, que a possuem, apresentam-se como 
mandamentos que se revelam de forma preceptiva ou proibitiva. As normas com eficácia negativa 
prescrevem ao legislador um caminho, sem, contudo, constrangê-lo, juridicamente, a seguí-lo, 
compelindo-o, porém, a não tomar diretriz contrária, sendo, por isso, paralisante das normas que 
com eles conflitarem. O efeito negativo dessas normas seria, portanto, paralisar a eficácia de toda a 
disposição normativa divorciada dos princípios e fins por elas preordenados.

Tratando-se das normas programáticas e da produção de situações jurídicas 

subjetivas, é interessante ressaltar que, em decorrência de sua imperatividade, é 

possível admitir uma proteção ativa, isto é, o titular pode invocar, em certos e 

determinados casos, a execução forçada do objeto do Direito; a instauração coativa da 

situação de fato que configura o dever jurídico estatal, pois quem tem um direito
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subjetivo pode reclamar o seu reconhecimento, tanto diante da Administração como 

diante da Justiça.

As normas programáticas que impõem ao Estado o cumprimento de certos 

fins, a consecução certas tarefas de forma a realizar certos princípios ou objetivos, 

fazem surgir, por conseqüência, a necessária proteção dos interesses subjetivos que daí 

dimanam, proteção esta que pode ocorrer ora de modo direto, quando o interesse geral, 

coletivo fica em segundo plano; ora indiretamente, quando o interesse coletivo 

encontra-se em primeiro plano, e o individual só será protegido reflexamente, em 

decorrência da promoção do interesse geral. Assim, é possível afirmar que nem sempre 

as normas programáticas, apresentam-se aptas a produzir, desde logo, direitos 

subjetivos, mas quando isto acontece, surgem para os beneficiários situações jurídicas 

imediatamente desfrutáveis, que serão efetivadas por prestações, positivas ou 

negativas, exigíveis do Estado, que, quando não realizadas voluntariamente, fazem 

nascer para o titular do direito, uma pretensão que deverá ser veiculada pelo direito de 

ação, isto é, do direito de exigir perante o Judiciário a sua prestação coativa, pois que, 

ao lado da possibilidade de exigir, existe o dever jurídico de cumprir, e quando esta 

exigibilidade de conduta se verifica do particular em face do Estado, diz-se existir aí 

um direito subjetivo público.46'

Como a eficácia das normas constitucionais podem refletir um aspecto 

positivo e um aspecto negativo, os efeitos das normas programáticas podem, 

desenvolvendo o pensamento de Luís Roberto BARROSO, investir os jurisdicionados 

em posições jurídicas que podem ser agrupadas em três grupos, ou seja: 1. por vezes, 

geram situações prontamente desfrutáveis, dependentes de apenas uma abstenção; 2. 

em outras ensejam a exigibilidade de prestações positivas do Estado, as quais podem 

encontrar limites tanto de cunho econômico, o que depende, por exemplo, tanto das 

disponibilidades do erário, como de opções de cunho político. Portanto, mesmo sendo 

inconstitucional e sancionável a ausência da prestação, é difícil determinar se a
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atuação do Estado foi satisfatória. Some-se a isso questões que povoam o campo 

político, isto é, a determinação da melhor medida, dentre diversas existentes; 3. outras 

contemplam interesses cuja realização depende da edição de norma infraconstitucional 

integradora, cuja efetivação deverá estar assegurada, frente à inércia dos órgãos 

competentes, por mecanismos previstos na própria Constituição.462

Tratando-se de normas constitucionais programáticas, isto é, de normas que 

expressam princípios, fins ou tarefas, sem indicar os meios para alcançá-los, admite-se 

que algumas dessas normas podem propiciar a exigibilidade efetiva da conduta 

determinada, o que pode ser realizável mediante prestações positivas ou negativas.

Tal afirmativa pode ser tida como verdadeira, uma vez que umas determinam 

tarefas/dever para o Estado e se constituem em um direito fundamental para o 

jurisdicionado, como, por exemplo, a previsão contida: no art. 205, da Constituição 

Federal de 1988, quando afirma que “A educação, direitos de todos e dever do 

Estado”; no art. 196, “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. Outras, por sua 

vez, determinam apenas um programa de ação, visando à consecução de fins sociais do 

Estado, como a prevista no art. 218, que diz: “O Estado promoverá e incentivará o 

desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica”.463

É lógico que, logo na primeira leitura dos dispositivos acima relacionados, é 

possível identificar que, nos artigos 205 e 196, o dever do Estado exige uma tutela 

mais efetiva para o seu beneficiário, podendo configurar um direito público subjetivo, 

o que já é mais difícil de caracterizar quando se trata do conteúdo do art. 218, o que 

não quer dizer que seja impossível, mas apenas que o direito subjetivo do beneficiário 

da norma é de natureza diferente.
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Assim, as normas programáticas previstas no art. 170, quando determinam, 

no caput que: “a ordem econômica... tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social...”; no art. 170 VII “redução das desigualdades 

regionais e sociais...”; no art. 170, VIII “busca do pleno emprego”...; no art. 184 

“desapropriação para fins de reforma agrária”...; e no já citado art. 218, protegem um 

interesse geral, mas não conferem aos beneficiários o poder de exigir sua satisfação, 

pois que não delimitam seu objeto, nem fixam sua extensão, e por conseguinte não 

possibilitam a sua realização antes que o legislador cumpra com o seu dever de 

completá-las.464

CRISAFULLI, estudando o assunto, afirma que as normas programáticas, 

assim como todas as demais normas, destinam-se a proteger certos interesses, de tal 

modo que o problema pode ser examinado sob o aspecto das situações subjetivas 

negativas ou de vínculo e das situações subjetivas positivas ou de vantagem, delas 

derivando, certamente, uma situação subjetiva, qual seja, “o dever jurídico de o 

legislador conformar-se a elas”, mas não é só o legislador que está obrigado a agir 

conforme os ditames das normas constitucionais programáticas, o “Estado mesmo, 

como sujeito unitário, que se autolimita, obrigando-se, para com a coletividade, a 

perseguir certos fins e, portanto, a assumir a proteção de certos interesses”.465

Sendo as normas constitucionais programáticas dirigidas aos órgãos estatais, 

informam tanto a atuação do Legislativo como a da Administração e do Judiciário, de 

tal modo que seus atos não podem desviar-se de sua orientação e, se isso acontecer, 

pela inobservância do normativo superior, viciam-se por inconstitucionalidade, que, 

declarada pela instância competente, faz surgir para o beneficiário da norma a 

possibilidade de invalidação dos atos, que, decorrentes daquelas atividades, são 

contrários aos ditames das normas programáticas.
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Isto posto, é possível concluir que, em certos casos, as normas programáticas 

podem produzir direito subjetivo em sua versão negativa, isto é, podem propiciar a 

possibilidade de exigir uma abstenção, ou seja, um não agir, agir apenas de certo 

modo, ou não agir de certo modo; em outros podem fazer nascer um direito subjetivo 

positivo, isto é, de exigir uma prestação ou melhor dizendo, de exigir um agir que crie, 

modifique ou extinga relações jurídicas.

Para Luís Roberto BARROSO,

as normas programáticas não se confundem, por sua estrutura e projeção no ordenamento, com as 
definidoras de direitos. Elas não prescrevem, detalhadamente, uma conduta exigível, vale dizer: não 
existe, tecnicamente, um dever jurídico que corresponda a um direito subjetivo. Mas, indiretamente, 
como efeito, por assim dizer, atípico, elas invalidam determinados comportamentos que lhes sejam 
antagônicos. Nesse sentido, é possível dizer que existe um dever de abstenção, ao qual corresponde 
um direito subjetivo de exigi-la.466

Esse posicionamento é, em certa medida, também, defendido por Meirelles 

TEIXEIRA, para quem

[...] se das normas programáticas não pode surgir direitos subjetivos em seu aspecto positivo, isto é, 
como faculdade de exigir uma prestação, por exemplo, o trabalhador desempregado não pode exigir 
trabalho; o agricultor não pode exigir crédito para sua lavoura; a criança desamparada não pode 
exigir teto, escola, alimentação; o estudante pobre não pode exigir bolsa de estudo, nem o estudioso 
ou o cientista, amparo oficial aos seus esforços; o consumidor não pode exigir a participação nos 
lucros da empresa; o requerente não pode exigir que seu processo caminhe rapidamente nas 
repartições; o lavrador sem terra para cultivar não pode exigir a reforma agrária, etc., e se tal fosse 
possível, evidentemente as normas já não seriam programáticas, destas podem, todavia surgir 
direitos subjetivos em seu aspecto negativo, isto é, como faculdade de exigir uma abstenção, em 
face de leis e atos administrativos que lhes sejam manifestamente contrários.467

Não existe resistência em aceitar que em face das normas programáticas 

pode ser identificado um direito subjetivo público negativo, porém, não resta a menor 

dúvida que o grande problema da norma constitucional programática é o que se refere 

à sua efetividade a ponto de poder ser questionada a validade de sua previsão em uma 

Lei Fundamental, mas, como já dito anteriormente quando da análise da oportunidade

466BARROSO, O direito constitucional..., p. 113. SILVA, J.A., Aplicabilidade..., p. 178. TEIXEIRA,
p.361, CASTRO, p.lOO. CANOTILHO, Constituição dirigente..., p.365 e segs.

467TEIXEIRA, p.361.



de sua existência em sistemas constitucionais contemporâneos, é melhor revê-la do 

que abandoná-la e não vesti-la com a roupagem da inutilidade.

Quando se verifica que o seu maior número trata de direitos sociais, 

econômicos, culturais, a grande questão reside em sua efetivação, isto é, na 

concretização de tais direitos por meio de prestações, ou melhor dito, na concretização 

dos direitos a tais prestações.

Para CANOTILHO,

A força dirigente e determinante dos direitos a prestações (económicos, sociais e culturais) inverte, 
desde logo, o objeto clássico da pretensão jurídica fundada num direito subjetivo: de uma pretensão 
de omissão dos poderes (direito a exigir que o Estado se abstenha de interferir nos direitos, 
liberdades e garantias) transita-se para uma proibição de omissão (direito a exigir que o Estado 
intervenha activamente no sentido de assegurar prestações ao cidadão).468

Certo é que, no campo dos direitos a prestações, é necessário casar o máximo 

de desejabilidade com a subordinação de sua eficácia à proclamada reserva do 

possível, o que de modo nenhum pode ser fundamento de não atuação, ou não 

observância, vale dizer, fundamento para menosprezar a sua dimensão subjetiva, e isto 

embora se admita que algumas normas programáticas têm o sentido de obrigar a uma 

política, sem contudo fundamentar pretensões de prestações subjetivas amplas.

Assim, se de certas normas constitucionais programáticas não se pode deduzir 

um direito subjetivo na sua versão positiva, pode-se aceitar, como o fez CANOTILHO, que 

o reconhecimento do direito à saúde é diferente da imposição constitucional que exige a 

organização do Sistema Único de Saúde, destinado a fornecer prestações relativas àquele 

direito, artigos 196 e 198, da Constituição Federal respectivamente.

Partindo do art.205, da Constituição Federal, quando disciplina que: “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”, 

deve-se perguntar se essa norma programática poderá dar origem a um direito 

subjetivo, se os pais podem acionar o Estado para que seu filho possa estudar? Ora, em
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face do exemplo formulado, o Judiciário não poderia eximir-se de prolatar a sentença, 

não podendo negar a prestação jurisdicional, sob a alegação de falta de legislação ou 

de que o pai não pode exigir a construção de uma escola para abrigar o seu filho, 

porque a norma constitucional tem somente eficácia negativa. O juiz não poderá, nesta 

hipótese, entender inaplicável a norma programática por falta de legislação, mas 

analisar o caso tendo em vista o fim constitucionalmente visado e determinar a 

matrícula do aluno em escola pública ou mesmo que o Estado custeie os seus estudos 

em escola privada, pois que aqui existe um direito subjetivo na sua versão positivas, 

direito este fundado na própria Constituição e não derivado de lei, mesmo porque 

nossa Constituição Federal de 1988 determina no parágrafo l 9, do art. 208, que o 

acesso ao ensino obrigatório e gratuito, isto é, o acesso ao ensino fundamental 

ministrado no ciclo básico é direito público subjetivo.

O Ministro Celso de Mello, em voto proferido na ADIN n951-RJ., anota 

opinião do eminente Pinto FERREIRA, no sentido de que “O direito à educação 

necessita ter eficácia. Sendo considerado como um direito público subjetivo do 

particular, ele consiste na faculdade que tem o particular de exigir do Estado o 

cumprimento de determinadas prestações. Para que fosse cumprido o direito à 

educação, seria necessário que ele fosse dotado de eficácia e acionabilidade”.469

Isto posto, é possível ponderar que mesma é a situação da saúde, que, 

segundo nossa Lei Magna, art. 196, é um direito de todos e dever do Estado, podendo- 

se indagar se este caso pode, também, gerar para o indivíduo um direito subjetivo em 

sua versão positiva, ou seja, seria possível a alguém acometido de doença grave 

acionar o Estado para que possa ser tratado? Tanto como na hipótese da educação 

acima aventada, o dispositivo contido no art. 196, quando diz: “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado”, pode configurar um direito subjetivo público, e não cabe 

aqui, também, ao Judiciário a alegação de falta de legislação, mas o atendimento do 

fim constitucionalmente visado, de promoção da dignidade da pessoa humana,
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determinando o seu pronto tratamento, que se não possível em hospital público, em 

instituições particulares.

Tal entendimento não foge à reserva do possível, da efetiva disponibilidade 

de recursos na hora da prestação, entretanto mesmo dentro dela, é necessário evitar 

que a autoridade se furte ao dever que lhe é imposto pelo comando constitucional. O 

que não é aceitável é que em nome da reserva do possível, isto é, sob o argumento da 

impossibilidade de realizá-lo por questões financeiras, materiais ou políticas, o 

comando constitucional acabe destituído, completamente, de eficácia. É o princípio do 

razoável, da proporcionalidade que deve reger a sua observância e efetividade.

Assim, não é possível admitir que se solicite ao Estado passagem para Nova 

Iorque para o fim de ser atendido por médico particular de confiança, que lá se 

encontra realizando curso de pós-graduação. Porém, contrario sensu, pensar que o 

direito à saúde e o dever do Estado em prestá-lo não podem nunca fazer florescer um 

direito subjetivo positivo, no sentido de exigir uma prestação para atendê-lo, leva a um 

só caminho, o de admitir que pode existir direito sem dever e que a Constituição nada 

mais é do que um ideário de boas intenções, desprovido de qualquer eficácia e 

imperatividade, pois que esta, a imperatividade coativa, é característica própria só da 

legislação ordinária ou, o que é ainda pior, que o legislador ordinário, que os órgãos 

dos poderes constituídos, são os senhores da decisão sobre a observância das normas 

constitucionais, à medida que podem, a seu talante, impedir a realização, a observância 

das normas que se pensa superiores do sistema jurídico.

Cabe, então, perguntar: quando se vê nossa Lei Fundamental dizer que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, quer dizer que qualquer um ou apenas os 

que comprovem carência de recursos para manterem um plano de saúde privado, 

deverão ter acesso aos serviços essenciais na esfera médica, odontológica, psicológica, 

etc.? Será o Estado obrigado a prestar saúde de acordo com padrões mínimos, 

suficientes, para assegurar a eficácia da prestação? Ou seja, deve limitar-se às tarefas 

para o fim de assegurar um patamar mínimo de prestações materiais, destinadas a

237



promover a igualdade material no sentido de uma igualdade de oportunidade, visando 

à realização de um padrão de ótimo nesta seara?

Aqui é que se resolve a reserva do possível, isto é, o direito à saude como 

corolário do direito à vida, ao direito a uma vida digna, não pode padecer, sob o 

argurmento da falta de recursos, denegando os serviços essenciais de saúde, pois, neste 

caso, haveria a caracterização da aplicação da uma pena de morte, sem processo e sem 

possibilidade de defesa. Portanto, no que tange ao direito à saúde, cabe reconhecer um 

verdadeiro direito subjetivo público positivo e individual a prestações materiais, 

deduzidos diretamente da Constituição, ainda que limitado ao mínimo necessário para 

a proteção da vida humana. Porém, como bem observa CANOTILHO, mesmo o 

cidadão tendo um direito a prestações existenciais mínimas, não significa que 

reconhecer um direito seja sinônimo de impor ao poder público o modo de realizar este 

direito, pois que os órgãos estatais dispõem de um espaço, indispensável, de 

discricionariedade, o que não quer dizer extensão absoluta, mas estar condicionado 

pelo que denominou de “determinantes condicionais heterónomas”.470

CANOTILHO conclui, conforme seu colega Vieira de Andrade, que o Estado 

encontra-se vinculado à proteção do direito à vida, “no domínio das prestações 

existenciais mínimas, escolhendo um meio (ou deversos meios) que tomem efectivo 

este direito, e, no caso de só existir um meio de dar efectividade prática, devem 

escolher precisamente esse meio”.471

É lamentável ver que esta não é a opinião da l 9 Turma do Tribunal Regional 

Federal da 4Q Região, tendo em vista que, no MS 6564-RS, Publicada no DJU em 

17.06.1996, p. 21448, decidiu:

Normas constitucional meramente programáticas, ad exemplum, o direito à saúde, protegem um 
interesse geral, todavia, não conferem aos beneficiários desse interesse, o poder de exigir sua 
satisfação, pela via do mandamus, eis que não delimitado o seu objeto, nem fixada sua extensão, 
antes que o legislador o exerça o munus de completá-las através da legislação integrativa. Essas
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normas (art. 195, 196, 204 e 227 da CF) são de eficácia limitada, ou em outras palavras, não têm 
força suficiente para desenvolver-se integralmente, ‘ou não dispõem de eficácia plena’, posto que 
dependem, para ter incidência sobre os interesses tutelados, de legislação complementar. Na regra 
jurídico-constitucional que dispõe ‘Todos tem direito e o Estado o dever’ -  Dever de saúde -  como 
afiançam os constitucionalistas, ‘na realidade todos não tem direito, porque a relação jurídica entre o 
cidadão e o Estado devedor não se fundamenta em vinculum juris gerador de obrigações, pelo que 
falta ao cidadão direito subjetivo público oponível, de exigir em juízo, as prestações prometidas a 
que o Estado se obriga por proposição ineficaz dos constituintes.

Impossível deixar de registrar a setença proferida pelo Dr. Eros Piceli, 

quando Juiz de Direito da 29 Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na ação 

proposta por deficientes físicos contra a Companhia do Metropolitano de São Paulo-
/V

‘METRO, pelo não fornecimento da possibilidade de acesso, dos requerentes, com base 

na Emenda Constitucional n- 12, de 17 de outubro de 1978, que determinava que “É 

assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica 

especialmente mediante... IV possibilidade de acesso a edifícios e logradouros 

públicos”, tendo como pedido a condenação do Metrô para a construção de acesso nas 

estações até os trens, com eliminação das barreiras arquitetônicas.

Considerando que toda norma constitucional tem eficácia, pois que do 

contrário não teria qualquer utilidade e mesmo sob o entendimento dos requerentes de 

que a norma em questão enquandra-se dentre as programáticas, defende que “A partir 

do momento em que existe norma jurídica prevendo, em tese, determinado direito, 

sendo este não respeitado, surge a necessidade de socorro ao Poder Judiciário, para a 

solução do conflito de interesses”.

Afirmando que “A verdade é que, no nosso País, em evolução, o destinatário 

das leis, o ser particular ou público, muita vez as desprezam, na certeza de que o seu 

descumprimento nada acarreta”, conclui que “o pedido dos autores deve ser 

concedido, dada a premissa de que todos devem cumprir norma constitucional 

imperativa”.

Reconhece-se que nos casos aqui relacionados existe a identificação de um 

direito subjetivo público positivo, porém, não é apenas o fato de nossa Constituição ter 

considerado a educação e a saúde, a melhoria da condição social e econômica do 

deficiente físico, como um direito fundamental do cidadão a uma vida digna, que leva

239



ao entendimento da forma aqui propugnada, mas a determinação, específica, do dever 

de prestá-los, vale dizer, de se alcançar a definição de seu objeto, isto é, do conteúdo e 

do alcance da prestação, por meio de mecanismos especificamente jurídicos, quando 

declara que o seu atendimento é um dever do Estado.

É importante ponderar que frente a outros dispositivos de ordem 

programática, tal raciocínio, também, pode ter cabimento. Assim quando nossa atual 

Lei Fundamental, em seu art. 215, determina que: “O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”, de pronto é possível 

identificar o surgimento de um direito subjetivo público negativo, isto é, o direito de 

exigir judicialmente que atue de forma a realizar o conteúdo do dispositivo 

constitucional, mas, além disso, em determinados casos, desde que com base no 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade, é possível surgir um direito subjetivo 

na sua versão positiva, isto é, de exigir uma prestação, quando, por exemplo, for 

proibido aos alunos de uma determinada escola, sem motivo aparente, a visita ao 

Museu de Arte de uma certa cidade, por sua Administração. Nesse caso não parece 

haver dúvidas que os interessados podem buscar a proteção jurisdicional para que o 

acesso lhes seja permitido.

Outra, também, não pode ser a conclusão em face do contido no art. 225, da 

Constituição Federal, que diz: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações”. É lógico que qualquer atitude do Poder Público que 

venha a comprometer o meio ambiente ecologicamente equilibrado, deve ser 

judicialmente impugnada, representando uma ordem de não fazer, como fruto do 

exercício de um direito subjetivo público negativo. O que não invalida, por exemplo, 

que os vizinhos de uma fábrica que comprometa o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado sem qualquer tipo de providência por parte do Poder Público possam dar
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ensejo a uma medida judicial para que o Estado, por meio de prestações positivas, 

venha a protegê-lo.

Quando o art. 217, da Constituição Federal, dispõe que “É dever do Estado 

fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um”, deixa 

espaço para manifestação de um direito subjetivo público negativo, quando se pode 

impugnar, judicialmente, atitudes que caracterizem claramente a não promoção do 

desenvolvimento das práticas desportivas, como, por exemplo, em um caso extremo, a 

criação de uma lei que determine, que a partir de certa data, devem ser domolidos todos os 

ginásios esportivos da cidade, para, em seu lugar, serem construídos shoppins centers.

Mas cabe perguntar, haveria, frente a este artigo, lugar para o exercício de 

um direito subjetivo público positivo? É certo que a variedade de hipóteses não podem 

ser, de pronto, todas apontadas, mas caberá ao Judiciário, frente a um caso concreto, 

identificar quando é possível a exigência de uma prestação neste sentido.

Porém, tal postura deve ser aceita com reservas, em face do artigo 69, da 

Constitução Federal, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional n2 25, de 

14 de fevereiro de 2000, quando prevê que a moradia é um direito social. Aqui, 

diferente deve ser o entendimento, ou seja, este direito não investe o seu titular numa 

situação jurídica comparável à dos exemplos anteriores, pois seria impossível admitir, 

por irrealizável dentro da reserva do possível, que a todo o indivíduo que demonstrasse 

não possuir moradia caberia ação contra o Poder Público para recebê-la, o que, 

entretanto, pode vir a desencadear uma nova postura, que só o tempo é que poderá 

possibilitar o seu desenvolvimento, o que não quer dizer que possa, infalivelmente, 

levar à direção do reconhecimento de um direito subjetivo público positivo.

O que não pode ser esquecido é que a supremacia imperativa das normas 

constitucionais não abre espaço para que, em nome da reserva do possível, sejam 

desrespeitadas, violadas ou até caracterizadas como letras mortas.

Portanto, quando for possível a identificação e individualização do titular do 

direito e o correspondente dever em prestá-lo, saber-se-á que o titular se encontra 

investido no poder jurídico de exigir prontamente uma prestação, via Poder Judiciário,

241



e que o sujeito passivo, desde que determinado judicialmente, não poderá deixar de 

satisfazê-la. Não obstante, é preciso acrescentar, ainda, que se a norma cuidar de um 

simples programa, de uma ação futura, só haverá a possibilidade de exercício de um 

direito subjetivo público negativo, no sentido de exigir que órgãos dos Poderes 

Públicos não atuem de forma discordante com o determinado.

Das normas constitucionais definidoras de direitos surgem para os 

beneficiários situações jurídicas desfrutáveis, que podem ser efetivadas por prestações 

positivas ou negativas e exigíveis do Estado ou de outro destinatário da norma, por via 

judicial, o que não invalida afirmar que a efetivação dos direitos sociais é 

indiscutivelmente complexa, constituindo, ainda, “um problema à espera de solução”.472

Isto posto, é forçoso reconhececer que a efetividade das normas 

constitucionais programáticas depende, não só da atuação rápida e eficiente do 

Legislativo e da Administração, mas, principalmente, do Poder Judiciário, que 

necessita assumir um papel mais ativo no que diz respeito à concretização das normas 

constitucionais, libertando-se de certas noções arraigadas para atuar dentro de limites 

do razoável.

4.4.2 Recursos Jurídicos Constitucionais para o Não Cumprimento das Normas 

Constitucionais Programáticas

Cabe lembrar que a Constituição como Lei Fundamental de um sistema 

jurídico, orienta, de modo imperativo, todas as atividades do Estado e da sociedade, de 

tal modo que não pode ser contrariada, sob pena de invalidade de qualquer atuação que 

com ela esteja em desacordo. Chega-se, dessa forma, à noção de inconstitucionalidade, 

o que resulta do conflito ou confronto de um comportamento, de uma norma, ou de um 

ato com a Constituição, deduzível de uma relação de caráter puramente normativo e 

valorativo. Assim, inconstitucional pode ser a ação ou omissão que ofende, no todo ou 

em parte, a Lei Maior do ordenamento jurídico.
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Não cabe, neste momento, aprofundar o exame do controle da 

constitucionalidade, o que já se fez em outros estudos, mas analisar, em que pese de 

modo singelo, a inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção, para o 

fim de encontrar maior efetividade das normas constitucionais programáticas.473

Quando se fala em inconstitucionalidade por ação ou omissão, é preciso 

esclarecer que tais conceitos, ação e omissão, só se tornam operacionais quando 

ligados aos órgãos do poder, já que a Constituição os tem como primeiros 

destinatários.474

A inconstitucionalidade por ação tem sido alvo de estudos e tratamento 

jurídico mais aprofundado e resulta da prática de ato que, por qualquer de seus 

elementos, viola a Constituição. Já a inconstitucionalidade por omissão advém da 

inércia ou do silêncio de qualquer órgão do poder, que deixa de praticar o ato exigido 

pela Constituição.

Tratando do controle da constitucionalidade é importante ressaltar que a 

própria Constituição pode designar um órgão com competência para decidir se foram 

observadas ou não as suas prescrições. Deste modo, enquanto a lei considerada 

constitucionais só perde sua validade quando surgir uma lei nova que a revogue, as 

inconstitucionais deixarão de ser válidas mediante um processo especial de invalidação 

previsto para tanto.

Portanto, a desconformidade constitucional pode advir da não observância da 

forma prescrita para elaboração do ato, caso em que se está frente a uma 

inconstitucionalidade formal ou de uma contradição entre o seu conteúdo e a previsão da 

Lei maior, caso em que se configura uma inconstitucionalidade material.

O controle da constitucionalidade aqui referido só pode ser exercido em 

sistemas de caráter constitucional rígido, pois só quando houver uma formal diferença

243

473Recomenda-se a consulta dos trabalhos sobre: FERRARI, Efeitos da..., 4.ed. _____. Controle da
constitucionalidade das leis municipais. 2.ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995.

474FERRARI, Efeitos da declaração..., p.57.



entre leis constitucionais e ordinárias é que existe a necessidade de comprovar a 

adequação das segundas frente às primeiras, sendo que, em nosso sistema, é o Poder 

Judiciário que detém a competência para analisar e decidir sobre a regular observância 

dos ditames constitucionais.

Sendo característica da função judiciária o fato de não se movimentar senão 

a partir de uma provocação, no que diz respeito ao controle da constitucionalidade por 

ação, esta poderá ocorrer de dois modos: por via de defesa e por via de ação.

Na hipóteses da via de defesa, a inconstitucionalidade será alegada 

incidentalmente, em um processo comum, em que o objeto da ação não é a apreciação 

da inconstitucionalidade em si, mas a regularidade constitucional é analisada à medida 

que for relevante para a solução do conflito motivo do pleito, o que vem caracterizar o 

sistema difuso, uma vez que pode ser considerada por qualquer juízo ou tribunal.

Já na via de ação direta, o controle é abstrato e mais amplo, pois que, 

dissociado de um caso concreto, visa retirar do sistema jurídico a lei violadora da 

Constituição de modo a ser restabelecida a harmonia necessária que esteve ameaçada 

pela permanência no ordenamento jurídico de ato discordante da sua norma 

fundamental. Neste caso, estamos frente a sistema de controle concentrado, posto que 

só poderá ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal, como integrante de sua 

competência originária.

Dentre os tipos de ação que exercitam o controle abstrato da 

constitucionalidade, cuja competência para processar e julgar cabe à nossa mais alta 

Corte de Justiça, podem ser relacionadas a ação direta de inconstitucinalidade cuja 

finalidade é retirar do sistema jurídico a lei ou ato normativo violador da Constituição; 

a ação declaratória de constitucionalidade, cuja função é confirmar a presunção de 

constitucionalidade das leis federais, e a ação de inconstitucionalidade por omissão, 

que visa caracterizar a inércia dos Poderes Públicos como inconstitucionais.

O controle da inconstitucionalidade que decorre de um comportamento 

comissivo, tem sido alvo de estudo e tratamento jurídico mais aprofundado com 

efeitos mais efetivos, já, por sua vez, a inconstitucionalidade por omissão carece de
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uma maior atenção por parte da doutrina e jurisprudência, para que possa propiciar 

resultados mais efetivos, na medida em que, conforme determina o artigo 103, da 

Constituição Federal, os efeitos da decisão são frágeis e de pouca valia para o fim de 

impedir a inércia violadora dos dispositivos constitucionais.

Quando se trata das normas constitucionais programáticas, as que 

determinam um princípio, uma tarefa, um fim a ser alcançado, vê-se que podem 

acarretar, em virtude de sua imperatividade suprema, uma inconstitucionalidade tanto 

por ação, quando o seu conteúdo venha a ser desrespeitado por uma ação, como por 

omissão, isto é, quando o princípio, a tarefa ou o fim previsto na norma constitucional 

não venham a ser realizados por inércia, por falta de ação.

Se o controle da inconstitucionalidade por ação pode ser veiculada pela via 

de defesa ou exceção ou, ainda pelo controle abstrato, em tese, dissociado de um caso 

concreto, veiculado pela via de ação direta de inconstitucionalidade, pela ação 

declaratória de constitucionalidade, no caso da omissão inconstitucional só é passível 

de ser exercitado por meio da ação de inconstitucionalidade por omissão, que integra o 

controle concentrado, abstrato e em tese, isto é, só pode ser conhecida pelo Supremo 

Tribunal Federal, não havendo previsão constitucional para que na hipótese da 

omissão venha a ser analisada na via de defesa.475

Quando se fala em omissão inconstitucional é bom que se diga que os órgãos 

que realizam as três funções estatais, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, podem 

apresentar comportamentos inconstitucionais omissivos. Isto acontece com a função 

legislativa, quando da existência de normas constitucionais não exeqüíveis por si o 

legislador não elabora as leis necessárias para sua efetiva aplicação; na função 

administrativa, quando o Poder Executivo recebe competência para expedir 

regulamentos visando à execução das leis e não os expede, o que pode ser considerada 

como omissão inconstitucional indireta, pois a não expedição do regulamento impede
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a execução dessas leis e, conseqüentemente, a aplicação e realização do texto 

constitucional; e, ainda, a função judiciária, quando da denegação de justiça.

O art. 103, parágrafo 2-, de nossa atual Constituição, ao tratar da omissão 

inconstitucional, diferencia a conseqüência ou efeitos da decisão em relação ao 

Legislativo e à Administração. Em relação a esta determina que, uma vez reconhecida 

e comunicada ao órgão omisso, tem este 30 dias para suprir a inércia violadora da 

Constituição, já, em relação ao Legislativo, disciplina que deverá ser dada ciência ao 

órgão competente de que sua inércia foi considerada como violadora da Constituição, 

ciência esta que, diga-se de passagem, converte-se em medida de frágil valia jurídica.

CANOTILHO, analisando o assunto, afirma que a omissão legislativa 

inconstitucional significa que “o legislador não faz algo que positivamente lhe era 

imposto pela Constituição. Não se trata, pois, apenas de um simples negativo ‘não 

fazer’, trata-se, sim, de não fazer aquilo a quede forma concreta e explícita, estava 

constitucionalmente obrigado”.476

Certo é que para a caracterização de uma omissão inconstitucional, é preciso 

que esteja relacionada com uma norma individualizada, ou seja, que a violação por 

omissão não seja resultado da aplicação global da Constituição, do conjunto de 

disposições e princípios, mas da violação de um determinado preceito, que não possa 

ser exeqüível pela omissão do Poder Público.

Mais uma vez é preciso registrar a opinião de CANOTILHO, quando 

identifica um comportamento diferente, conforme se trate de imposições 

constitucionais que contêm deveres de legislação abstratos e imposições 

constitucionais concretas, situando entre as primeiras as normas programáticas, as 

quais, embora configurem o dever de ação legislativa, não estabelecem aquilo que o 

legislador deve fazer, não caracterizando por esta imprecisão uma omissão 

inconstitucional. Tal omissão, segundo o autor, situa-se no âmbito do não-
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cumprimento das exigências constitucionais, no terreno dos comportamentos ainda 

constitucionais, mas que tenderão a inconstitucionais.477

O problema da realização das imposições estabelecidas nas normas 

programáticas é, ao mesmo tempo, político e jurídico, isto é, um problema político- 

jurídico-constitucional, que pode esgotar-se ou não na prática de um ato, em prazo 

determinado ou indeterminado, são ordens permanentes para a realização ou 

concretização dos fins e objetivos da Constituição. Desta forma, embora esta 

realização dependa da luta política e de outros elementos que integram a denominada 

“reserva do possível”, o seu não cumprimento também caracteriza um comportamento 

inconstitucional, passível de ser controlado pelo Judiciário.

Ainda, no campo da omissão inconstitucional, deve-se observar que estas 

podem ser absolutas e relativas, isto é, os comportamentos omissivos podem advir da 

inércia total, quando não existe emanação de ato tendente a executar as imposições 

constitucionais -  omissão absoluta, como quando existe atuação deficiente, quando os 

atos que propõem viabilizar certas imposições favorecem alguns grupos em prejuízo 

de outros, ou excluem alguns, total ou parcialmente, de forma expressa.

A omissão relativa pode caracterizar uma violação do princípio da igualdade, 

que pode, também, ser analisada no curso de um processo de controle da 

constitucionalidade por ação, o qual, por proporcionar efeitos mais efetivos, deve deter 

a preferência da opção.

A caracterização incompleta pode resultar tanto da intenção deliberada como 

derivar da apreciação incompleta, sem que haja propósito de favorecimento, o que 

pode acarretar uma diferenciação importante: no primeiro caso, pode-se identificar 

uma violação do princípio da igualdade, resultando numa inconstitucionalidade por 

ação, no segundo, um verdadeiro caso de omissão inconstitucional relativa.

Esta forma de considerar a omissão constitucional relativa teve, em nosso país, 

exemplo bastante significativo, a partir da Medida Provisória n2 296, de maio de 1991,
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que concedeu aumento de remuneração para os servidores militares, sem contemplar os 

civis, violando o contido no art. 37, X, da Constituição Federal de 1988. Tal procedimento 

deu ensejo a diversos pleitos judiciais e enquanto o Partido dos Trabalhadores pedia que 

se declarasse a inconstitucionalidade por omissão e se fixasse prazo para o Presidente da 

República para saná-la mediante outra Medida Provisória ou remetendo, ao Congresso 

Nacional, projeto de lei, o Partido Socialista Brasileiro requereu a declaração de sua 

inconstitucionalidade positiva, por ação. Desta forma enquanto, com base na 

inconstitucionalidade por omissão, o Partido dos Trabalhadores buscava estender os 

benefícios aos que dele haviam sido excluídos, o Partido Socialista Brasileiro visava a sua 

invalidação. O Supremo Tribunal Federal, frente a omissão inconstitucional aventada, 

optou por decidir no sentido de que: “A essa extensão da lei, contudo, faltam poderes ao 

Tribunal, que, à luz do art. 103, parágrafo 22, CF, declarando a inconstitucionalidade por 

omissão da lei -  seja ela absoluta ou relativa -, há de cingir-se a comunicá-la ao órgão 

legislativo competente, para que supra”.478

Isto posto, é importante fixar que as ações diretas, aquelas que suscitam o 

exercício da jurisdição concentrada, cujo objeto é a análise em tese, abstrata, não se 

destinam à tutela de situações jurídicas subjetivas. Porém, se a norma programática impõe 

limites à autonomia de determinados sujeitos públicos ou privados, se ditam 

comportamentos públicos em razão dos interesses a serem regulados, criam uma situação, 

não apenas de expectativa, mas de alguma vantagem efetiva, em favor daqueles sujeitos 

que se acham em condições de beneficiar-se com a vantagem de sua observância.479

Dessa forma, nossa Lei Fundamental de 1988 introduziu, também, com o fim de 

neutralizar as omissões inconstitucionais, no art. 52, LXXI, do mandado de injunção, nos 

termos seguintes: “Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora tome inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
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Uma vez criada, inúmeros doutrinadores ocuparam-se do estudo sobre o 

mandado de injunção e, em relação a ele, formam três correntes de entendimento: uma 

postula que a medida apenas enseja que seja dada ciência ao órgão responsável pela 

omissão; outra que o Judiciário deve formular a regra faltante, com caráter genérico; 

outra, ainda, que o Judiciário deve formular a regra faltante, com caráter concreto, só 

para solucionar o caso submetido ao tribunal.480 Em virtude da convicção abraçada no 

sentido de que não seria possível confundi-lo com a ação de inconstitucionalidade por 

omissão, posto que em uma Constituição não existem palavras vãs, é oportuno 

registrar a frustração sentida pela decisão do Supremo Tribunal Federal acerca dessa 

nova garantia da efetividade dos direitos fundamentais.

Defende-se, ainda, que a função do mandado de injunção é fazer com que, 

independentemente da existência de regulamentação, a disposição constitucional seja 

aplicada a favor do impetrante, embora esta não tenha sido a opinião abraçada pelo 

Supremo Tribunal Federal, conforme pode-se verificar pelo teor da decisão proferida 

no MI 197-3-DF, cujo Relator foi o Ministro Moreira Alves:

É ele (o MI)... ação que se propõe contra o Poder, órgão, entidade ou autoridade omissos quanto à 
norma regulamentadora necessária à viabilização do exercício dos direitos, garantias e prerrogativas a 
que alude o art. 52, LXXI, da Constituição, e que se destina a obter sentença que declare a ocorrência 
da omissão constitucional, com a finalidade de que se dê ciência ao omisso dessa declaração, para que 
adote as providências necessárias, à semelhança do que ocorre com a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão (art. 103, parágrafo 22, da Carta magna), com a determinação, se for 
o caso, da suspensão de processos judiciais ou administrativos, se se tratar de direito constitucional 
oponível ao Estado, mas cujo exercício está inviabilizado por omissão deste.481
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Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal altera o seu entendimento e decide, 

no MI 283-5, do qual foi Relator o Ministro Sepúlveda Pertence que: “Mandado de 

Injunção: mora legislativa na edição da lei necessária ao gozo do direito à reparação 

econômica contra a União, outorgado pelo art. 82, parágrafo 32, ADCT; deferimento 

parcial, com estabelecimento de prazo para a purgação da mora e, caso subsista a 

lacuna, facultando o titular do direito obstado a obter, em juízo, contra a União, 

sentença líquida de indenização por perdas e danos”.482 Um pouco mais adiante, 

tratando ainda do art. 82, parágrafo 3, ADCT, tendo em vista o escoamento do prazo 

que concedera no writ anterior, MI 283, decidiu, no MI 284-3, cuja relatoria coube ao 

Ministro Marco Aurélio, que:

Reconhecido o estado de mora inconstitucional do Congresso nacional -  único destinatário do 
comando para satisfazer, no caso, a prestação legislativa reclamada -  e considerando que, embora 
previamente cientificado no mandado de Injunção n. 283, absteve-se de adimplir a obrigação que 
lhe foi constitucionalmente imposta, torna-se prescindível nova comunicação à instituição 
parlamentar, assegurando-se aos impetrantes, desde logo, a possibilidade de ajuizarem, 
imediatamente, nos termos do direito comum ou ordinário, a ação de reparação de natureza 
econômica instituída em seu favor pelo preceito transitório.483

Isto posto e tratando-se da efetividade das normas constitucionais 

programáticas, deve-se permitir o registro da impecável opinião de Carlos Roberto 

Siqueira CASTRO, a qual por retratar o pensamento até aqui defendido deve ser 

copiada na íntegra:

É sentimento geral do constitucionalismo democrático que a Corte guardiã da Constituição não pode 
quedar-se inerte e genuflexa diante da omissão legislativa em concretizar a Constituição, 
transformando-se (e desacreditando-se) como mera expedidora de ofícios burocraticamente mal 
respondidos pelo Congresso nacional. Como poder orgânico da soberania encarregado da tarefa 
inexcedível de velar pela aplicação da Constituição no seio das instituições governativas e da 
sociedade civil, nos termos solenes do art. 102 da Carta Política de 1988, impõe-se à Suprema 
Corte, valendo-se dos instrumentos multiformes oferecidos pelo atual estágio de desenvolvimento 
da exegese constitucional, tomar efetivos as normas e princípios constitucionais.484
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Sem a pretensão de ser exaustiva e nem mesmo de tender a esgotar o 

assunto, ainda merece registro o fato de que a não observância do conteúdo das 

normas constitucionais programáticas, tanto advenham de uma ação como de uma 

omissão, em alguns casos, podem implicar lesão ao patrimônio público, ao patrimônio 

histórico cultural, considerando este não só o que se refere a monumentos históricos, a 

documentos valiosos para nossa cultura, mas também a valores cívicos e sociais, que 

encarnam bens tão ou mais estimados pela sociedade, que os realizáveis 

materialmente. Portanto, ao admitir, de conformidade com o disposto no art. 52, 

LXXIII, que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 

anular de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”, 

pode-se, com certa cautela, visualizar situações em que a ação popular pode ser 

instrumento hábil para garantir a efetividade das normas constitucionais 

programáticas. O que, pela beleza do tema e pelo pouco desenvolvimento apresentado, 

pela doutrina, até agora, mereceria tese específica.

Porém, o importante é ficar bem claro que tratando as normas programáticas 

de direitos sociais e econômicos e em face de sua imperatividade superior, é 

irrecusável o direito dos cidadãos a postularem, perante o Judiciário, os direitos que 

daí decorrem, de modo a garantir o seu exercício, mediante a utilidade concreta a ser 

satisfeita pela prestação de outrem, bem como da vedação de comportamentos em 

desconformidade com os vetores constitucionais.485
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CONCLUSÕES

Para a emissão de um conceito de Constituição deve-se buscar, como 

ponto de partida, a operacionalidade que se quer imprimir a tal 

conceituação. Aqui, para o fim a que se propõe o presente estudo, além 

de considerá-la como norma fundamental de um sistema normativo, é 

preciso considerá-la como padrão valorativo ideal, que reflete as 

aspirações da sociedade que, para efetivá-las, tem a capacidade de 

discipliná-la e modificá-la, de modo que, realizando o binômio 

normalidade/normatividade, possa-se chegar a uma “Constituição 

temporalmente adequada”.

A Constituição como Lei Fundamental do Estado é mais que um simples 

programa de governo ou expressões de desejos: é uma lei e, ainda mais, 

uma lei superior, de modo que tudo o que a Constituição concede com 

sua imperatividade suprema deve-se fazer e tudo o que exige, tem-se o 

dever de cumprir. À Constituição todos devem obediência, o Legislativo, 

o Executivo e o Judiciário, assim como todos os demais membros da 

sociedade.

Levando-se em conta o conteúdo das normas constitucionais, o seu 

objeto, estas encerram sempre, conforme esse particular modo de 

entendê-las, um certo programa de agir.

A ordem jurídica nada mais é do que um sistema de normas que se 

relacionam por derivação ou fundamentação. Nesse sentido, o que se leva 

em conta é o processo de criação ou alteração das normas constitucionais. 

É importante registrar que a Constituição teve seu pretígio teórico 

consolidado já no século dezenove e este nunca diminuiu; porém, 

atualmente, já não se considera que possa resolver todos os problemas



relativos ao Estado, aos direitos fundamentais e à justiça social, posto 

que a sua simples existência não nos dá qualquer garantia de que ela será 

posta em prática.

Da função constitucional, voltada para a realização de tarefas 

relacionadas com a concretização dos fins por ela estabelecidos, surge a 

necessidade de considerar como e quando os órgãos do Estado devem e 

podem cumprir tais imposições constitucionais e, desta forma, chega-se a 

um dos mais complexos campos de estudo da Ciência do Direito, que é o 

da imperatividade das normas jurídicas.

As normas constitucionais podem ter estrutura, densidade e função 

diferenciada, porém a força normativa de tais disposições é sempre a 

mesma, isto é, à Constituição todos devem obediência: o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário, ninguém, no território nacional, escapa de seu 

império, portanto, todo e qualquer ato que esteja em desconformidade com 

ela, é um ato nulo, inválido, por ofender ao regramento de escalão máximo. 

As expressões validade, vigência, positividade, eficácia e efetividade do 

direito têm sentido próprio, o que não permite confundi-las, apesar de 

estarem ligadas por íntima conexão.

Válida é a norma que foi editada de conformidade com o sistema 

jurídico a que pertence, isto é, a norma concordante, não contraditória 

com as demais normas do sistema que lhes são superiores.

O Direito Positivo deve ser entendido como aquele que está posto pelo 

Estado. O fenômeno da positividade significa uma realidade posta por um 

poder decisório, pelo Constituinte, “fixando sentidos de valor ao normar 

as formas de coexistência social”, o que permite assumir que a decisão 

que põe a norma constitucional é política, além de jurídica, uma vez que 

expressa uma escolha entre diversas alternativas possíveis.

A eficácia normativa é um dos aspectos de maior importância do estudo 

do Direito, pois que este perderia sua razão de ser se o complexo de
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regras que dizem qual a conduta devida em determinada situação, não 

fosse respeitado ou observado. A eficácia diz respeito à aplicabilidade, 

exigibilidade ou executoriedade da norma.

O termo efetividade assinala a concretização do comando normativo, 

“sua força operativa no mundo dos fatos”.

A concretização ou efetividade da norma constitucional é um dos 

grandes problemas que afligem o estudioso do Direito Constitucional, o 

que não impede afirmar que não existem normas constitucionais 

destituídas de eficácia, e isto mesmo quando se reconhece que diferem 

entre si em estrutura e possibilidade de aplicação.

É da análise do preceito constitucional que o intérprete pode concluir 

sobre a sua capacidade de aplicação, vale dizer, se o comando contido na 

norma é completo, se sua eficácia é plena e se incide diretamente sobre a 

matéria que lhe serve de objeto, ou, ao contrário, se para sua aplicação 

necessita da elaboração de outras normas, que completem o seu alcance 

e o seu sentido.

As normas constitucionais, mesmo cumprindo diferentes funções, são 

todas dotadas de imperatividade, o que não quer dizer que tenham a 

mesma capacidade de aplicação, posto que revelam uma graduação em 

sua carga eficacial.

Aceita-se que as normas constitucionais possuem, de per si, capacidade 

de aplicação, isto é, têm um mínimo de eficácia, o que se reflete não só 

no que diz respeito à suas relações intemormativas, mas, também, em 

relação à realidade social.

A Constituição não se restringe a ser a Lei Fundamental do Estado, mas 

a ser, também, a Lei Fundamental da Sociedade e, assim, deixa de ser 

um simples instrumento de governo, que estrutura órgãos, define 

competências e regula procedimentos e passa, como complemento dessa
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sua função já sedimentada, a determinar tarefas, definir fins para o 

Estado e para a sociedade.

Não é possível entender o ente estatal desprovido de tarefas e fins, posto 

que o Estado só pode ser entendido como meio, pelo qual chega-se ao 

atendimento do bem comum. Assim, cabe à Constituição determinar um 

complexo de direitos e liberdades “definidoras das cidadanias pessoal, 

política e econômica intocáveis pelas maiorias parlamentares”, que 

representam a garantia da legitimação ética, proporcionando a 

impossibilidade de desestruturação moral.

A Constituição projeta a identidade de uma determinada conformação 

político-social, que nos dias de hoje reflete não só a restrição dos fins 

estatais, a partir de uma declaração dos direitos do homem que tem como 

finalidade a proteção do indivíduo contra a usurpação e os abusos do 

Estado, como também, a partir do reconhecimento de que este não é o 

único que oprime o desenvolvimento da personalidade, haja vista que 

poderes extra-estatais, como os raciais, os eclesiásticos e econômicos, 

podem propiciar o mesmo resultado.

É dentro dessa realidade, e reconhecendo a sua importância, que se admite 

estudar a oportunidade e imperatividade das normas constitucionais 

programáticas.

O conceituar a norma constitucional programática tem a função 

exclusiva de ordenar e sistematizar os conhecimentos que se quer 

transmitir, a partir de características que aparecem como definitórias 

válidas em determinado momento histórico.

As normas programáticas participam da mesma natureza das outras que 

integram um diploma constitucional rígido, isto é, são normas jurídicas 

que compartilham da mesma hierarquia, de tal modo que as normas 

infraconstitucionais que com ela estejam em conflito padecem de 

invalidade, isto é, de inconstitucionalidade.
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A norma constitucional programática, ao determinar princípios, tarefas a 

cumprir, fins a atingir, dirigidos à transformações não só da ordem 

jurídica, mas também das estruturas sociais e sua concretização, implica 

o exercício de um verdadeiro poder discricionário.

A existência de uma Constituição de conteúdo aberto ao tempo, confere 

elasticidade ao diploma constitucional, desestimulando que a necessidade 

de sua alteração se faça sentir de modo mais rápido e freqüente.

O conteúdo das normas constitucionais programáticas liga-se, em regra, 

ao plano dos direitos econômicos e sociais, o que não constitui seu 

domínio exclusivo.

As normas de conteúdo programático ora determinam um princípio, ora 

uma tarefa, ora um fim ou objetivo a atingir, cuja realização efetiva 

depende da liberdade de escolha dos meios que deverão ser, 

convenientemente e razoavelmente, adequados.

É necessário dar a maior efetividade possível para as normas 

constitucionais programáticas, mediante adequada compreensão de sua 

força jurídica, para que seja possível identificar quando dão lugar ao 

surgimento de direitos subjetivos.

A imperatividade superior das normas programáticas é inquestionável.
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