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Tema DC - 05 – CONSTITUIÇÃO: 
EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

 
 
A sistemática de “Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais” havia 
passado de forma despercebida no Direito brasileiro e não tinha sido atribuído o valor 
devido, até o estudo de forma sistemática, pelo Prof. José Afonso da Silva.  
 
Mas esta teoria já era conhecida e discutida na doutrina estrangeira a partir das 
colocações da jurisprudência e da doutrina America, tão logo a Constituição 
americana começou a ser aplicada e na também Itália, com a Constituição de pós-
guerra de 1948. 
 
Em princípio todas as normas constitucionais possuem “eficácia”, algumas sendo 
jurídicas e sociais e outras apenas jurídicas. 
 
Eficácia social: é quando acontece a hipótese da norma vigente ser aplicada em 
casos concretos, para regular certas relações. 
 
Eficácia jurídica: é a norma que está apta a produzir efeitos em relações concretas, 

mas já produz efeitos jurídicos e a sua edição revoga as normas anteriores que 
conflitem com a nova norma. 
 
Pedro Lenza enfatiza em sua célebre obra Direito Constitucional Esquematizado, que 
a classificação das normas constitucionais mais exigidas e nos concursos públicos é a 
classificação proposta pelo Prof. José Afonso da Silva, conforme a abordagem a 
seguir: (LENZA. 2011. P. 199 ss) Tese também compartilhada por Alexandre de 
Moraes. (MORAES. 2008. p. 12 ss) e outros autores. 
 
 

1. EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 
 

A. Classificação tradicional de José Afonso da Silva (SILVA. 1999. P. 63 ss) 

 
Diversas classificações foram apontadas por doutrinadores nacionais e internacionais, 
no entanto, a classificação proposta pelo Professor José Afonso da Silva, tem sido a 
mais utilizada e cobraba nas questões dos exames de Ordem, assim como nos 
concursos públicos, conforme segue: 
 
Normas constitucionais de eficácia plena:  
 

Características das Normas Constitucionais de Eficácia Plena 

    

  Aplicabilidade  

PLENA Não necessita de Imediata São normas 

 Lei ou regulamento Direta Auto-aplicáveis 

 Para ser aplicada integral  

    
EYS/ 
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São as normas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm 
possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, 
comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta e normativamente, 
quis regular.  
 
Exemplo: Os “remédios constitucionais” estão em vigor, produzindo efeitos, desde a 

promulgação da Constituição de 1988. 
 
 
Normas constitucionais de eficácia contida:  

 
Características das Normas Constitucionais de Eficácia Contida 

    

 Necessita de Aplicabilidade Redutível 

CONTIDA Lei ou regulamento Imediata Lei Complementar/  

(restringível) complementar direta Ordinária que 

 para ser aplicada Não integral restringe a ação 

    
EYS/ 

 
São aquelas que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses 
relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da 
competência discricionária do poder público, nos termos que a lei estabelecer ou nos 
termos de conceitos gerais nelas enunciados, por se tratar de matéria extensa.  
Exemplo: art. 5º, XIII  

 
 
Normas constitucionais de eficácia limitada: 
 

Características das Normas Constitucionais de Eficácia Limitada 

    

 Somente será Aplicabilidade  

LIMITADA Aplicada com  Mediata Não produz efeitos 

(complementável) Lei complementar/ indireta Norma Comple- 

 ordinária Reduzida mentável 

    
EYS/ 

 
São normas que apresentam aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque 
somente incidem totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade ulterior 
que lhes desenvolva a aplicabilidade.  
 
Exemplo: Art. 5º, § 3º - “Os Tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.” 
 
Por sua vez, as normas de eficácia limitada, podem ser divididas em: “normas de 
princípios institutivos ou organizativos” e “normas de princípios programáticos”. 
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Normas constitucionais de eficácia limitada de princípios institutivos: São as 
normas constitucionais que traçam esquemas gerais de organização e estruturação 
dos órgãos, entidades ou ainda instituições do próprio Estado. Desta forma, estas 
normas para poderem ser aplicadas, precisam da ação do legislador complementar 
para a elaboração de leis que possibilitem a aplicabilidade do seu conteúdo, para que 
a norma tenha eficácia. 
Exemplos: Art. 33; Art. 25,§ 3º; 90, § 2º; 222 e outros. 
 
Normas constitucionais de eficácia limitada de princípios programáticos: são 
normas que constam do corpo normativo da Constituição, que determinam 
programas, metas para serem atingidas, tarefas a serem cumpridas. Estas normas 
ficam latentes no contexto constitucional, até que surge a necessidade de serem 
regulamentadas pelo legislador complementar, para que possam ser aplicadas pelo 
Estado ou pela própria sociedade. 
 
O cidadão por si só, não pode invocar estas normas programáticas, pois o direito 
existe para ser aplicado em época oportuna e quando houver o interesse popular em 
aplicar, deverá impulsionar o legislador para que faça a lei tornando aplicável o direito 
posto na Constituição, proporcionando ampliação dos direitos sociais. 
 
Estas normas podem aparecer com certas expressões tais como: “a lei regulará”, ou 
“a lei disporá”, ou também, “na forma da lei”, que permite a oportunidade do legislador 
complementar elaborar a lei regulamentadora com maior propriedade e na ocasião 
oportuna. 
 
 

B. Classificação de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres de Brito 
 
Estes dois respeitados doutrinadores do direito brasileiro, fazem análise da 
classificação das normas constitucionais proposta por José Afonso da Silva, mas 
diferenciam em alguns aspectos, que são apontados. 
 
a) Normas constitucionais de aplicação: não necessitam de atuação do legislador 

complementar, o que equivalem à norma de eficácia plena.  
 
Estas normas são divididas em: 
 

. Normas Constitucionais de aplicação irregulamentáveis:  que não precisam 

de nenhuma atuação do legislador e sua atuação está proibida. A normatividade 
nasce e se esgota na própria norma constitucional. 
 
. Normas Constitucionais de aplicação regulamentáveis: Não existe 

necessidade de atuação do legislador para que esta norma possa produzir efeitos, 
mas o legislador atual pode atuar regulamentando, porém sem aumentar o alcance 
da norma.  

 
b) Normas Constitucionais de integração: são as normas que solicitam a atuação 

do legislador e que por sua vez se desdobram em: 
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- Complementáveis: para complementar a Constituição fazendo uma verdadeira 
aplicação dando eficácia à norma constitucional (são equivalentes às normas 
constitucionais de eficácia limitada), e 
 
- Restringíveis: são destinadas a conter a eficácia de uma determinada norma 
constitucional (equivalente às normas de eficácia contida). 

 
 

C. Classificação proposta por Maria Helena Diniz 
 
A renomada doutrinadora brasileira também confirma a teoria proposta por José 
Afonso da Silva e acrescenta a norma constitucional de eficácia absoluta.  
 
- Norma Constitucional de eficácia absoluta: são as normas imodificáveis, que não 

podem ser modificadas pelo legislador complementar, por serem consideradas como 
“cláusulas pétreas” e pertencem ao núcleo irredutível da Constituição. Ex. Art. 60,§ 4º. 
 
 

D. Classificação proposta por Uadi Lamego Bulos 
 
Este respeitado autor acrescenta à classificação tradicional, as normas constitucionais 
de “eficácia exaurida”, que são as normas constitucionais que possibilitaram a 

aplicabilidade da Constituição de 1988, denominadas de ADCT ou seja Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que já cumpriram a sua função no 
Ordenamento Jurídico, ou seja, regularam efeitos temporais. Exemplos: Art. 11 do 
ADCT; Art. 2º do ADCT e outros.(BULOS, 2010, p.142) 
 
Importante destacar que as normas constantes do ADCT fazem parte da Constituição 
e só podem ser modificadas por via de Emenda Constitucional e ainda, somente 
aquelas que não tenham a eficácia exaurida. 
 
 
 
PARA ENTENDER MELHOR 

 
Observa-se que toda norma constitucional tem “imperatividade” e “aplicabilidade”. As 
normas são “cogentes” (obrigatórias) e ainda de ordem pública, o que as torna 
inafastáveis pelas partes. 
 
Diferenciando “eficácia” e “aplicabilidade” imediata. 
 
Eficácia social: ocorre quando a norma possui aplicabilidade imediata, ou seja, 

quando a norma produz seus efeitos imediatamente e também quando uma norma 
regula casos concretos ou pelo menos possui meios judiciais de consegui-lo, como é 
o caso dos direitos e garantias fundamentais. 
 
Exemplos:  
Art. 5º, § 1º = As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 
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Art. 5º, LXXI = conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
(evita que a norma de direito fundamental tenha que aguardar a edição de lei 
posterior para ganhar eficácia). 
 
 Eficácia jurídica: quando a norma produz efeitos no ordenamento jurídico, ou seja, 
possui efeitos jurídicos típicos das normas em geral. Os efeitos jurídicos são 
tipicamente negativos, dado que: 
- revoga leis incompatíveis 
- proíbe o legislador de fazer leis que sejam incompatíveis. 
- serve de parâmetro para efeito de controle de constitucionalidade quanto ao 
ordenamento infraconstitucional. 
 
Porém por outro lado, a eficácia jurídica também pode conceder efeitos positivos 
como: 
- servir de parâmetro de interpretação do texto constitucional, obrigando o juiz a 
decidir conforme o disposto na norma. 
- traduz-se em dever de ser implementada pelo Estado quando assim exigir a 
Constituição sob pena de inconstitucionalidade por omissão ou mesmo 
responsabilização dos governantes. 
 
. Classificação das normas em: Normas Autoaplicáveis e Não Autoaplicáveis. 
 
Normas Autoaplicáveis: são as normas que não dependem de regulamentação 
posterior para serem aplicadas. Elas já estão prontas para produzir os efeitos 
necessários à sua aplicabilidade. 
 
Normas Não Autoaplicáveis: são normas que dependem de regulamentação ou de 
posterior efetivação por parte do Estado. No entanto, a classificação mais utilizada em 
concurso tem sido a classificação proposta pelo Professor José Afonso da Silva, 
conforme foi descrito e amplamente apresentada acima. 
 
 
EXEMPLOS DE NORMAS DE EFICÁCIA PLENA: 
 
A classificação do Professor José Afonso da Silva, explica que estas normas de 
eficácia plena não dependem de regulamentação posterior, assim como não podem 
ser contidas pela ação do legislador ordinário, como alguns exemplos a seguir: 
 
Art. 1º, parágrafo único,  
Art. 5º, IX, XX,  
Art. 14, § 2º,  
Art. 15, Art. 17, § 4º,  
Arts.19 a 22, 24 a 28,  
Arts. 29 e 30,  

Art. 37, III,  
Art. 44, parágrafo único,  
Art. 45, caput,  
Art. 46, § 1º,  
Arts. 48, 49, 51, 52,  
Art. 60, § 3º,  

Arts. 69, 70, 71, 76, 84,  
Art. 101, 102, 103, 104,  
Art. 105, 145, 153, 155, 
156,  
Art. 226, § 1º.  
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EXEMPLOS DE NORMAS DE EFICÁCIA CONTIDA: 
 
O legislador constituinte regulou e deu aplicabilidade à norma, ou seja, é possível de 
exercer o direito, porém esse direito pode ser restringido ou  contido pela 
discricionariedade do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer em seu 
enunciado, como “a ordem pública”, “segurança nacional”, necessidade pública”. 
 
Exemplos:  
Art. 5º, VIII “Ninguém será privado de seus direitos por crença religiosa........) 
(a contenção pode vir por lei ou pelo Art. 15, IV), XII, XIII, XXII (contida pelos incisos 
XXIV e XXV do mesmo artigo), LVIII, LX, LXI (parte final),  
 
Art. 14, § 1o a § 3o (são contidas pelos § 4o a 7o do mesmo art. 14). 
 
 
EXEMPLOS DE NORMAS DE EFICÁCIA LIMITADA 

 
São normas Constitucionais que para serem aplicadas, dependem da atuação 
posterior do legislador complementar, para regular o direito previsto na Constituição. 
Esta atuação poderá limitar a amplitude da norma ou restringir a sua área de 
abrangência, com a norma aplicadora de direitos e empregando a divisão do Prof. 
André Alencar, dividem-se em: 
 
Eficácia limitada, mediata, reduzida, mínima diferida ou relativa complementável 
São as normas constitucionais que dependem de atuação posterior do poder público 
para regular o direito previsto de forma mediata, diferida, ainda limitada. Cabendo 
lembrar que possuem eficácia jurídica e estabelecem uma forma de atuação positiva 
do Poder Público. Dividem-se em: 

 
- Princípios institutivos ou organizativos: contém esquemas gerais em que o 

legislador constituinte originário cria estruturas de instituições, órgãos, ou entidades e 
permite que o legislador ordinário os estruture em definitivo, mediante lei. 

 

- Impositivas: art. 20, § 2o, art. 32, § 4o, arts. 33, 88, art. 90, § 2o, 91, § 2o, 107, § 

1º, 109, VI, 113, 121, art. 128, § 5o, art.146, art. 165, § 9o, art. 163. 

 
- Facultativas ou permissivas: art. 22, parágrafo único, art. 25, § 3o, art. 125, § 3o, 

art. 154, I, 195, § 4º 
 
- Princípios programáticos: as normas constitucionais programáticas não produzem 

seus plenos efeitos com a entrada em vigor da CF (são normas de eficácia limitada).  
 
São protegidas por Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão, conforme o art. 
103, § 2o, quando exigem a atuação positiva do Legislador ou de órgãos públicos. 
 
Também podem ser protegidas por Mandado de Injunção, conforme o art. 5o, LXXI, 
quando sejam essenciais ao exercício de direitos constitucionais e, por último, admite-
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se, quando for o caso, a proteção por Iniciativa Popular, conforme o art. 14, III, c/c 
(combinado com) o art. 61, § 2º.  
 
As normas programáticas se concentram, geralmente, nos Títulos VII e VIII da 
Constituição. São exemplos: 

 
 Normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade: art. 7o, XI (já há lei 

posterior, então pode-se dizer que deixou de ser programática, concretizando-se), XX 
(a proteção ao mercado de trabalho da mulher, dada a discricionariedade do 
legislador ordinário, é norma de difícil proteção via Mandado de Injunção), XXVII, art. 
173, § 4o (a lei já existe e há o Conselho Administrativo de Defesa Econômica para 
tratar do assunto), art. 216, § 3o, e, por último, o art. 218, § 4o. 
  
Normas programáticas referidas aos Poderes Públicos: art. 21, IX, art. 184, art. 
211, § 1o, art. 215, § 1o, art. 216, § 1o, art. 217, art. 218, § 3o, art. 226, § 8o, e art. 
227, §1o. 
 
Normas programáticas dirigidas à ordem econômica e social: arts. 170 e 193.  
  
 

2. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 

 
 Interpretação Constitucional das Normas  
  
Métodos Clássicos:  
 
São os seguintes métodos clássicos de interpretação das normas:  
 
a)  método literal: privilegia os termos da lei, levando em  conta o que está escrito;  
b)  método histórico: análise do surgimento desse dispositivo no contexto histórico;  
c)  método teleológico: busca encontrar o objetivo da norma;  
d)  método sistemático: trata a norma com o  sendo dentro de um sistema.  
  
 
O que é Interpretação? "Interpretar é obter o real significado da norma”.  
  
Especificidades da Interpretação Constitucional:   
Na interpretação da norma constitucional é  necessário observar as seguintes 
especificidades:  
a)  unidade da constituição: é necessário ser interpretada como  um  todo;  
b)  força normativa da constituição: não há dispositivo sem  força normativa;  
c)  máxima  efetividade: a norma constitucional deve ter a maior efetividade possível.  
  
 
A Interpretação Conforme a Constituição:  
Quando há possibilidade de mais de um a forma de  interpretação da norma  
constitucional  deve-se levar em  conta o que a constituição determina  em seus 
princípios. Mais  do que  um  método de interpretação, È um  meio de controle da 
constitucionalidade. 
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Nova Constituição:  
Com  o advento de uma nova constituição, as normas com  ela com patível são 
recepcionadas, e todas as demais que forem contrárias são revogadas (não  se trata 
de inconstitucionalidade). Não é  admitido em  nosso   direito   a   repristinação ,  ou 
seja, a  revalidação de normas anteriormente revogadas por um a outra constituição.  
  
Recepção  =  Fenômeno pelo qual o ordenamento jurídico anterior á nova 
constituição é preservado no que for materialmente  compatível. As leis permanecem 
após a sua promulgação (são recepcionadas) .   
  
Repristinação  = é a reestabilização da lei revogada, pela  revogação da lei 
revogadora. Ocorre quando uma constituição revoga  determinadas  lei  existentes, 
não havendo a recepção, e em seguida, uma outra constituição admite novamente 
estas leis que foram revogadas. Não ocorre no Direito Constitucional Brasileiro.   
  
Rigidez e supremacia constitucional: A rigidez decorre da maior dificuldade para 

sua modificação do que as demais; dela emana o princípio da supremacia da 
constituição, colocando-a no vértice do sistema jurídico. 
 
Supremacia da Constituição Federal: por ser rígida, toda autoridade só nela 

encontra fundamento e só ela confere poderes e competências governamentais; 
exerce, suas atribuições nos termos dela; sendo que todas as normas que integram a 
ordenação jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as normas 
constitucionais federais. 
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