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RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo promover um ataque à 

teoria corrente de aplicabilidade das normas constitucionais chamadas de 

programáticas. Para tanto, apontar-se-á sua verdadeira natureza jurídica correlata  

com a teoria dos princípios, seu  processo histórico,  suas contradições com a nova 

hermenêutica, assim como os  parâmetros de superação. Salienta-se que a 

classificação possui viés muito mais político-ideológico do que propriamente técnico-

jurídico. Aduz-se que  a disfuncionalidade da doutrina tem servido como esconderijo 

do judiciário que, ao aplicá-la, nega sua responsabilidade na guarda dos direitos 

fundamentais constitucionalmente assegurados. Adota-se posicionamento tendente 

a um ativismo judicial moderado no afã de se buscar critérios que proporcionem, de 

forma racional, a concretização da constituição de forma democrática. 

 

 



 

ABSTRACT 

The present research aims to promote an attack to the current 

applicability of the constitutional policies theory so called programmatic. So, the true 

legal nature will be point out, correlates that is with the theory of principles, its 

historical process, its contradictions with the new hermeneutic as well as some 

overcoming parameters. We point out that the classification has a more political-

ideological bias than a technical-juridical one. It has been presented that the 

nonfunctioning of the doctrine,  has been used as a hiding place for the judiciary that, 

applying it, denies its responsibility in guarding the basic rights constitutionally 

assured. A firm stand to a moderate judicial activism has been adopted in order to 

find criteria that, in a rational way, provide the constitution fulfillment in a democratic 

way. 

 



 
 

INTRODUÇÃO 

 O século XX, no Brasil, restou marcado pela prevalência de 

regimes ditatoriais em detrimento de regimes democráticos. O Estado Democrático 

de Direito, assim, ainda não teve dilação suficiente para ser fomentado e 

amadurecido no Brasil.  Sem democracia1, é de se ver, não há que se falar em 

império do sistema constitucional, porquanto, as constituições, nestes contextos, são 

meramente semânticas. O pressuposto básico do presente trabalho, sem o qual não 

se pode falar verdadeiramente em constitucionalismo, é, portanto, o regime 

democrático. 

 Nada obstante, após 1988 tem-se, no Brasil, período de 

estabilidade democrática de assentamento e solidificação do Estado de Direito 

constitucional. Isto, a par de importante, entretanto, não basta. A democracia formal 

não é suficiente para aplacar as mazelas da vida. Com efeito, o direito como um todo 

e o direito constitucional, mais especificamente, vive grave crise, na medida em que 

não consegue arrostar a insegurança e a injustiça.2 

De se ver, igualmente, que a injustiça econômica, social e 

política vêem-se acrescidas da jurídica, porquanto os excluídos, indefesos, pobres, 

marginais, tipicamente, não podem mais contar com proteção jurídica. O resultado é 

a violência nas cidades, principalmente contra excluídos e grupos minoritários. 

Somos um país de contrastes marcantes. Aspectos do rico primeiro mundo é logo 

contrastado por pobreza típica da África subsaariana. Essa simbiose, não poderia 

                                            
1 Aqui entendida, de uma forma mínima, de acordo com as diretrizes traçadas por Bobbio: “Afirmo 
preliminarmente que o único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, 
entendida como contraposta a todas as formas de governo autocrático, é o de considerá-Ia caracte-
rizada por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado 
a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos”. (BOBBIO, Norberto. O futuro da 
democracia. 8. ed., Tradução de Marco Aurélio Nogueira, São Paulo: Paz e Terra, 2002, p.30). 
2 BARROSO, L.R. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (O triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil). Revista da associação dos juízes federais do Brasil. n. 82, p.110. 



deixar de ser, por vezes explode como barril de pólvora. Eis a característica dos 

conflitos em torno dos direitos fundamentais no Brasil.3  

Com efeito, no Brasil, apesar de formalmente consagrados na 

constituição, em termos concretos, os direitos constitucionais quase nada valem, 

visto que  sem a proteção efetiva de um Estado capaz de identificar as diferenças e 

singularidades dos cidadãos, de promover justiça social, de corrigir disparidades 

econômicas e de neutralizar uma iníqua distribuição  tanto de renda quanto de 

prestígio e de conhecimento.4 Não por acaso somos candidatos ao vergonhoso 

posto  de campeão mundial da desigualdade econômica.5 A inexistência de divisão 

material da riqueza gera insatisfação, revolta e violência e não poderia ser diferente 

na media em que “as classes hegemônicas reservam para seus membros e para 

seus assimilados determinadas parcelas da produção social nas quais fundamentam 

seu domínio.”6   

A demanda por justiça é incessante e o Poder Judiciário, que 

além de operar com elevadíssima sobrecarga de trabalho, sem recursos humanos e 

materiais, atua, por vezes, em face do conservadorismo que lhe é inerente, de forma 

vetusta. Não, consegue, pois, ensejar a efetividade que dele se espera.  

Por seu turno, o Poder Executivo não consegue perfectibilizar 

as promessas que preconiza nos pleitos eleitorais. Da mesma forma, o Poder 

Legislativo atua de forma deficitária, sempre um passo atrás relativamente aos 

anseios e necessidades almejadas pela sociedade pós-moderna. 

Isto tudo sem levar em conta as mazelas ensejadas de má-fé. 

A corrupção, o nepotismo, o apadrinhamento, o “jeitinho” e a má-vontade (...). 

Segundo ROSENN7, em face do colonialismo português, temos cinco características 

culturais: a) alta tolerância à corrupção; b) falta de responsabilidade cívica; c) 

profunda desigualdade sócio-econômica; d) sentimentalismo; e e) disposição de 

chegar a um acordo. 
                                            

3 MÜLLER, Frierich. Que grau de exclusão ainda pode ser tolerado por um sistema 
democrático? Tradução de Peter Naumann. Porto Alegre: Unidade Editorial da Secretaria da 
Municipal da Cultura, 2000, p. 28. 
4 FARIA, José Eduardo. (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça.  São Paulo: malheiros 
2005, p.95.  
5 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos. O breve século XX. Tradução de Marcos Santarrita. São 
Paulo: Companhia das letras, 1995, p. 397. 
6 CAPELLA, Juan Ramón. Fruto proibido. Uma aproximação histórico-teórica ao estudo do direito e 
do estado. Tradução de Gresiela Nunes da Rosa e Lédio Rosa de Andrade. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002, p.35. 
7  ROSENN, Keith S. O jeito na cultura jurídica brasileira. Rio de Janeiro: renovar 1998, p. 17. 



 

Disto resulta que a constituição, nada obstante assegure uma 

gama considerável de direitos e garantias8, sofre grave crise de eficácia. A promessa 

delineada pelo texto não se efetiva no mundo fático. “O Brasil é estigmatizado 

amplamente pela exclusão primária. A própria constituição está sob essa 

superestrutura, sob esse metacódigo”.9  

Daí a necessidade premente de pesquisa e aplicação de 

categorias que impulsionem e propaguem a efetividade da constituição.   Neste 

exato contexto, exsurge a teoria de aplicabilidade das chamadas normas 

constitucionais programáticas como paradigma de obstáculo a este intento. 

Com efeito, a efetividade da constituição, a par de outros 

importantes fatores, depende muito da interpretação e justiciabilidade que se  dê à 

categoria de normas ditas programáticas pelo operador jurídico. Inefetividade e 

norma programática andam de mãos dadas. São gêmeas siamesas. 

Assim, a presente pesquisa tem por objetivo promover um 

ataque à teoria de aplicabilidade das normas constitucionais denominadas de 

programáticas. Para tanto, analisar-se-á sua correlação com a teoria dos princípios, 

processo histórico, contradições e parâmetros de superação.  

A teoria de base da presente pesquisa é a teoria dos princípios. 

Adota-se  posicionamento tendente a um ativismo judicial moderado no afã de se 

buscar critérios que proporcionem, de forma racional, a concretização da 

constituição.  

O objetivo institucional é a produção de Dissertação para 

obtenção do título de Mestre em Ciência Jurídica, no Curso de Pós-Graduação 

stricto sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI;  

                                            
8 Sem embargo acerca da discussão sobre sua prolixidade. 
9 MÜLLER, Frierich. Que grau de exclusão ainda pode ser tolerado por um sistema 
democrático? Tradução de Peter Naumann. Porto Alegre: Unidade Editorial da Secretaria da 
Municipal da Cultura, 2000, p. 29. 



A pesquisa dará prioridade ao método10 indutivo11. Os dados 

colhidos serão tratados conforme o método cartesiano12, sendo a base lógica para o 

relatório a indutiva. 

Foram acionadas as técnicas do referente13, da categoria14, 

dos conceitos operacionais15, da pesquisa bibliográfica16 e do fichamento17. A 

dissertação está estruturada em três capítulos, de modo a facilitar a investigação e 

criar as condições para melhor compreensão do relato a ser feito.  

No primeiro capítulo trata-se das características gerais dos 

princípios constitucionais e da evolução da estrutura normativa dos princípios 

constitucionais do jusnaturalismo, ao positivismo jurídico adentrando no pós-

positivismo. Em seguida faz-se a análise da divisão das normas, com os aportes de 

DWORKIM, ALEXY E CANOTILHO. Finda o capítulo com a alocação da norma 

programática na dicotomia normativa analisada. 

O segundo capítulo faz  apanhado acerca da evolução da 

teoria de aplicabilidade das normas constitucionais, com especial ênfase à norma 

programática, sua  respectiva  origem evolutiva na doutrina  clássica do Direito norte-

americano e sua adoção pela doutrina brasileira. Logo em seguida, é feita análise do 

                                            
10Método, segundo Cesar Pasold, é “forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador 
para investigar, tratar os dados colhidos e relatar os resultados” (PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
pesquisa jurídica. Idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 8. ed. Florianópolis: 
OAB/SC Editora, 2003, p. 104). 
11Método indutivo é aquele no qual se procura “pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e 
colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral” (PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
pesquisa jurídica. p. 104). 
12Método Cartesiano é a “base lógico-comportamental [...] que pode ser sintetizada em quatro regras: 
1. duvidar; 2. decompor; 3. ordenar; 4. classificar ou revisar” (PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
pesquisa jurídica.  p. 237). 
13Referente é a “explicação prévia do motivo, objeto e produto desejado, delimitado o alcance 
temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa” 
(PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica. p. 241). 
14Categoria é a “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia” 
(PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica. p. 229).  
15Conceito operacional é a “definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com 
o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas” (PASOLD, Cesar Luiz. 
Prática da pesquisa jurídica. p. 229). 
16Pesquisa bibliográfica é a “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e 
coletâneas legais” (PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica. p. 241). 
17Fichamento é a “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, 
mediante a reunião de elementos selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou 
reflete e/ou analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou Dissertação, um Artigo 
ou uma aula, segundo Referente previamente estabelecido” (PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
pesquisa jurídica. p. 233-234). 



atual panorama da doutrina brasileira, com especial ênfase aos apontamentos de 

José Afonso da Silva. Por fim é traçada a linha evolutiva da teoria da norma 

programática de acordo com seus fundamentos  do Estado Liberal ao Estado Social.  

O terceiro Capítulo aponta a necessidade de superação da 

teoria das normas constitucionais programáticas, apontando as contradições com os 

modernos princípios de interpretação constitucionais. São analisados, ainda, alguns 

parâmetros na linha de superação, quais sejam: o dogma de vedação de atuação do 

juiz como legislador positivo (enquanto parâmetro ativista), assim como a reserva de 

consistência e a reserva do possível (enquanto parâmetros de autocontenção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1  

  AS NORMAS CONSTITUCIONAIS PROGRAMÁTICAS NO ÂMBITO 
DA TEORIA  DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

1.1 PRINCÍPIOS E NORMAS PROGRAMÁTICAS 
 

Imperioso, para os fins da presente dissertação, a alocação das 

chamadas normas constitucionais programáticas no âmbito da teoria dos princípios 

constitucionais. Isto porque, sem aprofundar a investigação acerca da função dos 

princípios nos ordenamentos jurídicos, não é possível compreender a natureza, a 

essência e os rumos do constitucionalismo contemporâneo.18 

Assim sendo, necessário se faz a análise dos elementos 

basilares da teoria dos princípios, mormente por ser a teoria de base e o referencial 

teórico do presente trabalho.  

Com efeito, a evolução histórica e a ascensão dos princípios 

são correlatas à evolução da idéia de norma constitucional programática. Daí a 

importância da presente análise para que se possa afirmar toda força normativa que 

se pretende demonstrar, relativamente, a esta categoria de normas constitucionais, 

empurradas que foram para um verdadeiro “gueto” no plano da concretização da 

constituição. 

 

 
1.1.1 Princípios constitucionais – generalidades e  conceito  
 

Mesmo o positivista mais arraigado não pode negar a 

necessidade premente da existência de um núcleo essencial no ordenamento 

                                            
18 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10. ed., São Paulo: Malheiros, 2000,  p. 

231. 



jurídico que lhe possibilite a fundamentação da validade e efetividade do conjunto de 

normas que o compõe.19 

Referida categoria, é pertinente dizer, consiste nos princípios 

jurídicos. Com efeito, os princípios são proposições diretivas de determinado ramo 

da ciência, aos quais todo o desenvolvimento posterior se encontra vinculado e 

subordinado. 

BARROSO – especificamente acerca dos princípios jurídicos 

constitucionais -  aponta que “os princípios constitucionais são as normas eleitas 

pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica 

que institui”.20  Apresentam, pois, as premissas básicas da ordem jurídica, atuando 

como a síntese dos valores elencados na constituição e, desta forma, irradiando-se 

por todo o sistema normativo.   

Para CRUZ: 

 “princípios constitucionais são normas jurídicas caracterizadas 

por seu grau de abstração e de generalidade, inscritas nos 

textos constitucionais formais, que estabelecem os valores e 

indicam a ideologia fundamental de determinada Sociedade e 

seu ordenamento jurídico. A partir deles todas as outras 

normas devem ser criadas, interpretadas e aplicadas”.21 

Os princípios, a partir das constituições elaboradas após a 

primeira guerra mundial, passaram a positivar valores que, antes disso, somente 

eram encontrados nas codificações infraconstitucionais.22 

Assim é que, nos ordenamentos jurídicos pautados pelo Estado 

Democrático de Direito, o modelo jurídico-constitucional é normalmente um sistema 

aberto de regras e princípios.23  

  Com efeito, os princípios expressam os valores fundamentais 

da sociedade criadora do direito, sendo a constituição concretização positivada 

destes valores. Daí porque é a partir  deles que se deve  nortear a  interpretação, a 
                                            

19 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos de direito constitucional. 2. ed., Curitiba: Juruá, 2005, p. 99. 
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aplicação, bem como a mutação do direito pelos tribunais.24 E disso não irá fugir a 

análise das normas constitucionais programáticas. 

 

 
1.1.2 Princípios constitucionais –  características e importância 
 

No que se refere as características dos princípios 

constitucionais, a síntese apresentada por CRUZ, por sua pertinência, merece 

transcrição: 
“I – condicionarem toda criação, interpretação e aplicação do direito, 

ou seja, por serem gerais; 

II – condicionarem os outros princípios constitucionais; 

III – condicionarem os valores expressos em todo ordenamento 

jurídico, ou seja, por sua dimensão axiológica.”25 

Acerca, ainda, do papel desempenhado pelos princípios é 

importante destacar a abordagem de viés garantista  de CADEMARTORI: 
“Nessa perspectiva, os princípios constitucionais, explícitos e 

implícitos desempenham um papel fundamental como reflexos 

normativos dos valores constitucionais conforme já se observou. Em 

outros termos, pode-se dizer que estes se traduzem juridicamente, 

desde a base do ordenamento jurídico, em princípios nele 

explicitados ou não, tidos como verdadeiros instrumentos de 

implementação e proteção de tais valores historicamente 

consagrados na maioria dos sistemas normativos ocidentais.”26 

Assaz pontificar que os princípios são normas imediatamente 

finalísticas, estabelecendo um fim a ser atingido.27 

Outrossim, os princípios instituem o dever de adotar  o 

comportamento necessário à realização do fim por eles almejados. Implicam, assim, 

comportamentos positivos ou negativos, embora por via indireta. Essa investigação 

                                            
24 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos de direito constitucional. 2. ed., Curitiba: Juruá, 2005, p. 
102. 
25 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos de direito constitucional. 2. ed., Curitiba: Juruá, 2005, p. 
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permite, ainda, verificar que os princípios, embora indeterminados, não o são 

absolutamente. Ainda que haja incerteza quanto ao conteúdo do comportamento a 

ser adotado não o haverá relativamente à sua espécie: o que for necessário para 

consecução do fim é devido.28 

A importância dos princípios é apontada por GRAU por meio de 

um exemplo: a Bélgica, durante a primeira guerra mundial, foi ocupada, quase 

inteiramente, pelo exército Alemão, o que levou o Rei a se refugiar em Havre. Assim, 

diante da impossibilidade de reunir a Câmara e o Senado, passou a legislar, 

monocraticamente, através de decretos-lei. A constitucionalidade dos referidos 

decretos-lei foi questionada diante da aparente violação ao art. 26 da Constituição 

Belga.29 

A Corte de Cassação, nada obstante, afirmou que na aplicação 

dos princípios constitucionais, o Rei, que durante a guerra era o único órgão do 

poder legislativo que conservara sua liberdade de ação, adotou as disposições com 

força de lei que a defesa do território e os interesses da nação demandavam.30 

Este exemplo aponta a insuficiência da lógica positiva 

normativa Kelseniana, a qual levaria, sem dúvida, à inconstitucionalidade da 

produção normativa do período conflitivo. A subsunção do art. 26 da Constituição 

Belga não deixa dúvida disso. 

A Corte de Cassação, entrementes, aceitando a irrigação e  

oxigenação do sistema pelos princípios jurídicos adotou postura que apontou a 

insuficiência do esquema  positivista/normativista. 

Esta postura delineia a aceitação da normatividade dos 

princípios, o que é analisado logo após. 

 
 
1.2.1 A normatividade dos princípios 
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No pensamento jurídico contemporâneo existe unanimidade em 

se atribuir aos princípios jurídicos o status  jurídico-positivo  de norma de direito, ou 

seja,  de norma jurídica, com os consectários que lhes são inerentes. Assim sendo, 

os princípios estão embuídos dos caracteres da imperatividade e da vinculabilidade. 

Sendo normas, obrigam, possuindo eficácia positiva e negativa sobre 

comportamentos públicos e privados, assim como sobre a interpretação e a 

aplicação de outras normas.31 

Segundo BONAVIDES32 o primeiro autor a afirmar a 

normatividade dos princípios foi Crisafulli que – já em obra datada de 1952 - 

acentuou o caráter de norma jurídica dos princípios.  Segundo Crisafulli os princípios 

possuem dupla eficácia; eficácia imediata e eficácia  mediata (programática). 

Demonstra, ato contínuo, que um princípio, seja explícito ou latente num 

ordenamento jurídico, constitui norma aplicada como regra de determinados 

comportamentos públicos ou privados.33 

BOBBIO, com a propriedade que lhe é inerente, na sua obra 

teoria do ordenamento jurídico, expressou defesa acerca da normatividade dos 

princípios, o que justifica a transcrição: 
“Os princípios gerais, são, a meu ver, normas fundamentais ou 

generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. O nome de 

princípios induz em engano, tanto que é velha questão entre juristas 

se os princípios gerais são normas como todas as demais. Para mim 

não há dúvida: os princípios gerais são normas como todas as 

demais. E esta é a tese sustentada também  pelo estudioso que mais 

amplamente se ocupou da problemática, ou seja,  Crisafulli. Para  

sustentar que os princípios gerais são normas os argumentos são 

dois e ambos válidos: antes de tudo, se são normas aquelas das 

quais os princípios gerais são extraídos, através de um procedimento 

de generalização sucessiva, não se vê por que não devam ser 

normas também eles: se abstraio de espécimes animais, obtenho 

sempre animais, e não flores ou estrelas. Em segundo lugar, a 

função para a qual são abstraídos e adotados é aquela  mesma que 
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é cumprida por todas as normas, isto é, a função de regular um caso. 

Para regular um comportamento não regulado, é claro: mas agora 

servem ao mesmo fim para que servem as normas expressas. E por 

que não deveriam ser normas?”34 

 A eficácia normativa dos princípios - mormente com seu 

ingresso nas constituições - faz com que se retire grande parte, ou quase tudo,  da 

clássica alegação de indeterminação, habitualmente  invocada para lhe retirar  o 

sentido normativo de cláusulas operacionais e umbilicalmente atrelada à teoria das 

denominadas normas constitucionais programáticas.35 

Para se chegar a tais conclusões, quer no campo teórico quer 

no campo normativo, passou-se por trabalho de longa elaboração e maturação 

metodológico-ciêntifica que remonta a disputa entre o jusnaturalismo e  o 

positivismo e, posteriormente, a releitura e os novos aportes delineados pelo pós-

positivismo jurídico. É o que   se passa a analisar.  

  

 
1.2.2 Evolução da teoria da normatividade dos princípios: jusnaturalismo, 
positivismo e pós-positivismo 
 

 

De suma importância a análise da evolução da teoria da 

normatividade dos princípios para o presente trabalho, porquanto, correlata à 

evolução  da norma programática.  

Consoante veremos, possuem  a mesma natureza, ou seja, as 

normas que são ditas programáticas são normas com caráter eminentemente de 

princípio. Daí seguem, par e passo, uma linha evolutiva semelhante. 

A corrente jusnaturalista concebe os postulados de princípio 

em forma de axiomas jurídicos ou normas estabelecidas pela reta razão. São, pois, 

normas universais, corolário  de um direito ideal. Um conjunto de verdades objetivas 
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derivadas  da lei divina e, após a secularização, da razão humana.36 O 

jusnaturalismo atravessa as fases  cosmológica, teológica e, por último a 

antropológica.37 Os dois primeiros são o substrato ideológico do absolutismo 

monárquico. O último servirá como forma específica de legitimidade de uma ordem a 

ser criada pela via revolucionária à burguesia ascendente,38 e, é, correlato  à 

construção da modernidade.39 

O jusnaturalismo moderno corresponde à fase antropológica e 

é desenvolvido a partir do século XVI.  Aproximou a lei da razão transformando-se 

na filosofia natural do direito.  As necessidades de segurança, autonomia, liberdade 

e igualdade de um importante e numeroso setor da população humana, a burguesia, 

convergiram, admiravelmente, com as construções teóricas de um renomado grupo 

de filósofos, juristas e pensadores sociais em geral.40   

O jusnaturalismo racionalista exsurge, pois, como processo 

filosófico-jurídico pelo qual, após grande período em que o poder eclesiástico era tão 

ou mais forte que o Poder do Soberano, buscou-se converter as crenças e 

instituições religiosas em doutrinas filosóficas e instituições laicas.  

Com a secularização do pensamento político a legitimidade 

divina do poder soberano deixa de existir. Isso representa, no âmbito da história do 

pensamento filosófico-jurídico, a consecução de um hiato muito importante dentro do 

amplo, complexo e nada homogêneo movimento de secularização do mundo 

moderno.41  

Será, pois, a força motriz e a teoria ensejadora da 

possibilidade de assunção do poder político pela burguesia e a derrocada do 

absolutismo aristocrático. O jusnaturalismo racionalista se apresenta, assim, como a 

teoria de base das revoluções burguesas. Foi ele o catalisador das revoluções 
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liberais e seu apogeu foi proclamado com as codificações e constituições escritas.42 

Aqui  o conceito de direito natural se entrelaça com os de igualdade, liberdade e 

dignidade humana.43  

Dito isso, pode-se agora dizer que a primeira, portanto mais 

antiga, fase teórico-jurídica acerca da normatividade dos princípios é a jusnaturalista. 

Nela os princípios são concebidos em esfera eminentemente abstrata e metafísica. 

Sua normatividade, então, contrasta com o reconhecimento de sua dimensão ético-

valorativa de idéia que inspira os postulados de justiça.44 Com alguma variante, é 

exatamente esta a idéia que resta embutida na teoria da norma programática. 

Ocorre, entretanto, que essa formulação axiomática, ao 

arrostar a normatividade dos princípios, ou ao menos reduzí-la ao mínimo, levou ao 

seu descrédito. A fase jusnaturalista dominou a dogmática dos princípios por 

extenso período até a entrada em cena da escola histórica do direito.45 

Acusado de metafísico e sem rigor científico o jusnaturalismo é 

empurrado com força para margem da história pela ascensão vigorosa do 

positivismo jurídico46, que a partir da metade do século XIX, impôs-se como a 

principal doutrina jurídica contemporânea47. Isto, entretanto, não ocorre por acaso. 

Com efeito, a função ideológica da teoria jusnaturalista 

racionalista – enquanto defesa de um ideal universal – era esconder seu real 

objetivo, ou seja, possibilitar a transposição para outro tipo de realidade política, 

social e econômica, sem revelar, explicitamente, os verdadeiros atores beneficiados, 

ou seja, a sociedade burguesa em ascensão.48 
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Ocorre que, ao chegar ao poder, adonando-se do aparelho 

Legislativo do Estado, não mais se mostra necessário, sendo mesmo inconveniente, 

invocar o jusnaturalismo como bandeira. Assim, constrói e solidifica o patamar de um 

ordenamento positivista que irá oficializar seus novos interesses imperantes.49 O 

juspositivismo é fruto de uma sociedade em que a burguesia reforçou 

substancialmente as suas posições econômicas e políticas.50 

A ideologia positivista, assim, procurou banir as considerações 

de caráter metafísico-racionalista do direito, reduzindo tudo à análise de categorias 

empíricas.51 Em nome, então, da objetividade científica, o positivismo equipara o 

direito à lei, afastando-o, em nome da neutralidade e pureza, da filosofia  e de 

discussões em torno da legitimidade e justiça. Em nome da pureza científica, exclui 

qualquer enfoque de natureza  sociológica  ou política,   advogando radical 

separação entre direito e moral. 52  

Essa nefasta neutralidade, sob o pálio de ser anti-ideológica, 

será o palco de manobra e legitimação da ideologia de massacre do partido 

Nacional-Socialista Alemão, ou seja, a ideologia Nazi. Este exemplo, por si só, 

demonstra a insuficiência e o fracasso político do juspositivismo. 

O jusnaturalismo cede passo, então, a um positivismo tão forte, 

tão dominante, que ainda neste século os adeptos da doutrina do direito natural nas 

universidades e no meio forense parecem se envergonhar do arcaísmo de 

perfilharem corrente derivada da velha metafísica,53 apregoando-se, assim, um 

direito com estreito rigor lógico-formal e uma lancinante aridez técnica. 

O advento da escola História do Direito, que juntamente com o 

pandectismo são as vertentes originárias do positivismo,54 assim como o movimento 
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de codificação, precipitam a decadência do direito natural clássico delineando o 

fomento e a expansão doutrinária do positivismo jurídico.55 

Com o juspositivismo, os princípios entram nos códigos como 

fonte normativa subsidiária da completude dos textos legais garantido, assim, o 

reinado absoluto  da lei.  Não são, portanto, encarados como superiores à lei, mas 

delas deduzidos, no afã de suprirem os vazios normativos por ventura  existentes. O 

valor dos princípios, pois, decorre de sua derivação legal e não, como antes, de um 

ideal de justiça. 56  

Vê-se, assim, que os princípios, nesta fase, atuam unicamente 

como uma espécie de “válvula de segurança”, com aplicação meramente subsidiária, 

cujo precípuo fim é apenas assegurar o império da lei. Sua finalidade é apenas 

suprir o vazio normativo quando existente 

O juspositivismo, então, ao deslocar para os princípios a mera 

função integrativa do direito, apenas atuando em caso de lacuna da lei, torna 

precaríssima  sua normatividade,  relegando, a essa importante categoria jurídica, 

papel secundário no cenário jurídico.57 

Neste ponto pertinente a lição de BONAVIDES: 
“Mas o juspositivismo, ao fazer dos princípios na ordem 

constitucional meras pautas programáticas supralegais, tem 

assinalado, via de regra, a sua carência de normatividade, 

estabelecendo, portanto, a sua irrelevância jurídica.”58 

Adentra-se, ato contínuo, a terceira fase, ou como se tem dito,  

a fase pós-positivista também denominada neoconstitucionalismo. Esta fase, ainda 

em curso, corresponde aos grandes momentos constitucionais das últimas décadas, 

tendo as novas constituições promovido à ascensão dos princípios “convertidos em 

pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas 

constitucionais”59 
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O pós-positismo corresponde ao marco filosófico do novo 

direito constitucional, situando-se, outrossim, na confluência das duas correntes 

opostas de pensamento que delinearam os paradigmas do jusnaturalismo e o 

positivismo. A fase atual corresponde à superação dos modelos puros e estanques 

por um modelo abrangente de idéias, as quais se agrupam sob um  rótulo genérico: 

pós-positivismo.60 

BARROSO traz lição preciosa acerca do tema: 
“A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do 

positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda 

inacabado de reflexões acerca do direito, sua função social e 

interpretação. O pós-positivismo busca ir além da legalidade escrita, 

mas não despreza o direito posto; procura empreender uma leitura 

moral do Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas. A 

interpretação e aplicação  do ordenamento jurídico hão de ser 

inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar 

voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto 

de idéias ricas e heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma 

em construção incluem-se a atribuição da normatividade dos 

princípios e a definição de suas relações com valores e regras; a 

reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica; a formação 

de uma nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento  de 

uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento  

da dignidade humana. Nesse ambiente,  promove-se uma 

reaproximação entre o Direito e a filosofia.”61 

Com o pós-positivismo, então, a normatividade dos princípios é 

reconhecida e proclamada. Os princípios adentram, pois, o coração das 

constituições e seu caráter normativo e imperativo é notadamente reconhecido. 

A inclusão dos princípios no corpo das constituições ultrapassa, 

portanto, a fase hermenêutica das chamadas normas programáticas. Os princípios, 

operam, na segunda metade do século passado, uma revolução sem precedentes 
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nos anais do constitucionalismo passando, assim, de princípios gerais a princípios 

constitucionais.62 

A fase da velha hermenêutica constitucional, segundo a qual os 

princípios careciam de normatividade, resta historicamente superada, sendo, 

doravante, abrogada pelos aportes da nova hermenêutica constitucional.  

O salto dos códigos para as constituições implicou em 

verdadeira revolução dos princípios que passam a ser a chave de todo sistema 

normativo.63 Os princípios são, assim, o oxigênio das constituições na época do pós-

positivismo.64 Fala-se, mesmo, em verdadeiro Estado Principial.65 

BONAVIDES, acerca da atual quadra da teoria dos princípios, 

aponta o seguinte: 
“Os princípios têm, desse modo, contribuído soberanamente para 

formação de uma terceira posição doutrinária verdadeiramente 

propedêutica a uma teoria dos princípios, que intenta estorvar no 

campo constitucional as ressurreições jusnaturalistas e, ao mesmo 

passo, suprimir o acanhamento, a estreiteza e as insuficiências do 

positivismo legal ou estadualista, deixando à retaguarda velhas 

correntes de pensamento jurídico, impotentes para dilucidar a 

positividade do Direito em todas as suas dimensões de valor e em 

todos os seus graus de eficácia.”66 

A implicação principal, para o presente trabalho, consistiu, 

especificamente, no declínio e queda dos conceitos e acepções relativos à -  assim 

chamada - norma constitucional programática. Com efeito, a proclamação da 

normatividade dos princípios, ascendendo sua valoração e eficácia como normas-

chave do sistema jurídico, retirou o conteúdo inócuo de programaticidade com o qual 

se costumava neutralizar a eficácia das constituições.67  
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Impende ver, igualmente, que os princípios são reconhecidos 

como espécie do gênero normas jurídicas, as quais abrangem também as regras, 

consoante  se passa a analisar. 

 
1.3.1 princípios e regras generalidades 
 

A concepção de que os princípios jurídicos são normas de 

direito foi formulada em evolução analítica interessante. Originariamente, se 

distinguia os princípios das normas, tratando-os como categorias conceituais 

opostas.  

A partir das formulações de ALEXY e DWORKIN, passou-se a 

distinguir entre regras e princípios, ambos fazendo parte do agora gênero normas. A 

importância destes dois autores para o tema impende  que se faça análise mais 

acurada de seus respectivos apontamentos teóricos.  Bem assim, da idéia de 

Canotilho de que a constituição é um sistema aberto de regras e princípios.  Mas, de 

toda forma, impende frisar, a distinção, em termos diversos, já havia sido formulada 

por JEAN BOULANGER.68 

 Esta concepção é das mais relevantes na interpretação e 

efetivação da constituição, o que justifica, para fins do presente trabalho, seu maior 

detalhamento. Com efeito, a caracterização das normas constitucionais como 

princípios ou regras traz ínsitos consectários acerca de sua interpretação, aplicação 

e efetivação. Ademais, apesar do aparente consenso relativamente à distinção é 

polêmica a caracterização dos respectivos critérios distintivos. 

Em síntese inicial, cumpre apontar que as regras regulariam 

situações especificas e determinadas, enunciando os pressupostos necessários para 

sua  aplicação. Os princípios, de seu turno, constituiriam diretrizes ou pontos de vista 

que devem ser considerados por seus destinatários, mas que não estabelecem 

detalhamentos de sua aplicação,  se destinado, assim, a um leque mais abrangente 

de hipóteses  em que poderá incidir.69 
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Assim, os princípios – por sua natureza mais aberta e de 

caráter geral – possibilitam interpretação mais flexível, mas não menos cogente ou 

mais discricionária, do que as regras. Isto, entretanto, não poderá implicar em 

diminuição de sua força normativa. O intérprete, pois, não é livre para deixá-los de 

lado, recusando sua normatividade.70 

Cumpre, agora, efetuar a análise dos apontamentos de 

DWORKIN, ALEXY e CANOTILHO a respeito da temática em tela. 

 

 
1.3.2 princípios e regras em Dworkin 

 

 DWORKIN promove uma metamorfose do positivismo jurídico  

que consistirá precisamente no alargamento das  fronteiras da ordem jurídica 

positiva.71 

Esta ampliação é delineada no sentido de que tanto as regras 

jurídicas emanadas do legislador competente quanto os princípios de justiça irão 

compor a ordem jurídica. Os princípios de justiça serão designados pela autoridade 

de aplicação sem estarem, contudo, ao seu sabor discricionário.72  Os juízes, pois, 

não são livres na aplicação do direito, pelo menos não o são da mesma maneira que 

o legislador.73 

Portanto, as questões éticas – questões de justiça ou mesmo 

as pertinentes à boa vida – não irão cingir-se, unicamente, ao âmbito legislativo, mas 

também em favor deste, visto que toda decisão de aplicação do direito nos casos 

difíceis deverá ser justificada. Eis, então, uma das teses fortes do pós-positivismo.74 

O filósofo tenta, assim, traçar para a teoria do direito uma 

terceira via que superasse por um lado as teses positivistas e, por outro, as teses do 

pragmatismo e também do jusnaturalismo.  Em suma, sua proposta pressupõe um 
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metanível de princípios de justiça do qual será deduzida a solução jurídica dos casos 

difíceis.75 

 Daí porque a obra de RONALD DWORKIN é, destarte, de 

suma importância para caracterizar o novo ângulo de normatividade definitiva 

reconhecida aos princípios jurídicos e para determinar a morte da chamada norma 

tão-somente programática.  

RONALD DWORKIN afirma que existem direitos e princípios 

além das normas estabelecidas. Diz que é necessária uma fusão do direito 

constitucional com a teoria ética cravando, aqui, uma estaca no coração do 

positivismo. Aduz que existem direitos legais, porque as leis têm o poder geral de 

criar e extinguir direitos. Porém, também existem direitos morais: os homens têm 

direitos morais contra o Estado. A existência dos direitos morais é particularmente 

importante no contexto de um Estado grande e forte.76  O conceito de direito, afirma 

o jusfilósofo, nunca  é independente de uma concepção do direito e da justiça.77 

O ponto de partida acerca da discussão entre princípios e 

regras é um artigo publicado por DWORKIN  em 1967 (The model of rules),  cujos 

fundamentos foram, posteriormente, reproduzidos no livro levando os direitos a 

sério, publicado dez anos depois.78 

O jurista de Harvard faz relevante crítica ao positivismo 

defendido  por Herbert Hart, seu antecessor de Cátedra de Filosofia do Direito na 

Universidade de Oxford.79 Partindo da crítica à distinção estabelecida pelo 

positivismo entre Direito e Moral, busca arrostar o critério utilizado pelo positivismo 

para distinguir a validade do direito baseado no critério de sua origem. 80 

Sua estratégia gira em torno da idéia de que quando os juristas 

raciocinam e debatem sobre casos difíceis os padrões estabelecidos pelo 

positivismo são insuficientes. Com efeito, ao discutirem casos difíceis os juristas 
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operam com padrões diferentes das regras (que é o sistema utilizado pelo 

positivismo), ou seja, raciocinam com base em princípios, políticas e outros 

padrões.81 

Ao estabelecer a diferença entre políticas e princípios82 

DWORKIN esclarece, entretanto, que seu objetivo principal é distinguir as regras dos 

princípios. Para tanto, parte de exemplos. 

No primeiro aduz que em 1889, no caso  Riggs vs Palmer,  um 

Tribunal em Nova York julgou processo  no qual um herdeiro, nomeado no 

testamento de seu avô,  pleiteia o recebimento da herança, nada obstante tenha 

assassinado seu avô com esse desiderato.83 

O Tribunal iniciou o julgamento no sentido de que a literalidade 

das leis que regem a feitura, a apresentação de provas, os efeitos dos testamentos e 

a transferência da propriedade, caso seus efeitos não possam, de nenhum modo ser 

limitados ou modificados, sem dúvida, concedem a herança ao assassino.84 

Mas o Tribunal prosseguiu pontificando que “ todas as leis e os 

contratos podem ser limitados na sua execução e seu efeito por máximas gerais e 

fundamentais do direito costumeiro. A ninguém será permitido lucrar com sua própria 

fraude, beneficiar-se com seus próprios atos ilícitos, basear qualquer reivindicação 

na sua própria iniqüidade ou adquirir qualquer bem em decorrência de seu próprio 

crime.” Diante disto, o assassino não recebeu a herança.85 

No segundo exemplo, o jusfilósofo aponta que 1969 um 

Tribunal em Nova Jérsei se deparou, no caso Henningsen vs Bloomfield Motor Inc. 

com a questão de saber até que ponto um fabricante de automóveis pode limitar sua 
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responsabilidade no caso  do automóvel ser defeituoso. Henningsen havia comprado 

um automóvel  e assinado um contrato  que dizia que a responsabilidade do 

fabricante limitava-se ao conserto das partes defeituosas.86 

O autor argumentou que a responsabilidade não poderia ser de 

tal forma limitada pelo contrato devendo, além disso, o fabricante ser 

responsabilizado por despesas médicas e outros tipos de despesas de pessoas 

feridas em uma colisão.87 

Henningsen não conseguiu provar que houvesse alguma lei ou 

regra de direito em que houvesse a proibição para inserção de tais cláusulas no 

contrato. Não obstante, o Tribunal acolheu a argumentação de Henningsen, 

apelando, em suas razões, para padrões de princípios jurídicos e não de regras, 

consoante aduzido por DWORKIN.88 

A partir dos exemplos citados, DWORKIN estabelece os 

primeiros  traços distintivos entre as regras e princípios, em sua exata expressão: 

“A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. 

Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da 

obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto 

à natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira 

do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é 

valida, e neste caso a resposta que ela oferece deve ser aceita, ou não é 

válida, e neste caso em nada contribui para a decisão. [...] Mas não é assim 

que funcionam os princípios [...]. Mesmo aqueles que mais se assemelham 

a regras não apresentam conseqüências jurídicas que seguem 

automaticamente quando as condições são dadas”. 89. 

O sistema, portanto, é composto de regras e princípios sendo 

que ambos os modelos apontam para decisões particulares que podem ser tomadas 

em determinadas circunstâncias, diferenciando-se, nada obstante, pelo caráter de 

orientação que fornecem para o caso.90 
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  Princípios e regras operam, portanto, de forma logicamente 

diferenciada.  Com efeito, a  maneira de operação das regras é disjuntiva, ou seja, 

ou uma regra se aplica ou não se aplica (tudo ou nada).91 As regras, assim sendo, 

estabelecem de maneira radical a oposição entre direito e não direito.92 

Por seu turno, os princípios sequer apresentam as condições 

em que se faz necessária sua aplicação, de modo que apenas enunciam uma razão 

que direciona o intérprete, sem, contudo, traçar ou exigir uma decisão em 

particular.93 

Com evidência, portanto, DWORKIN aponta que os juristas 

tratam de princípios como direito. “Uma vez que tenhamos identificado os princípios 

jurídicos como tipos particulares de padrões, diferentes das regras jurídicas, 

subitamente nos damos conta  de que estão por toda parte, à nossa volta.”94 

Ato contínuo, traça o segundo aspecto distintivo entre as regras 

e princípios que consiste na dimensão de peso ou importância que possuem os 

princípios e que são inexistentes no âmbito das regras95: 
“Essa primeira diferença entre regras e princípios traz consigo uma 

outra. Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm 

– a dimensão do peso ou importância. Quando os princípios se 

entrecruzam (por exemplo, a política de proteção aos compradores 

de automóveis se opõe aos princípios de liberdade do contrato), 

aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força 

relativa de cada um. [...] As regras não têm essa dimensão. Podemos 

dizer que as regras são funcionalmente importantes ou 

desimportantes [...]. Mas não podemos dizer que uma regra é mais 

importante que outra enquanto parte do mesmo sistema de regras, 

de tal modo que se duas regras estão em conflito, uma suplanta a 

outra em virtude de sua importância maior. 
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Se duas regras entram em conflito uma delas não pode ser válida. A 

decisão de saber qual delas é válida e qual deve ser abandonada ou 

reformulada, deve ser tomada recorrendo-se a considerações que 

estão além das próprias regras. Um sistema jurídico pode regular 

esses conflitos através de outras regras, que dão precedência à 

regra promulgada pela autoridade de grau superior, à regra 

promulgada mais recentemente, à regra mais específica ou outra 

coisa desse gênero. O Sistema jurídico também pode preferir a regra 

que é sustentada pelos princípios mais importantes.”96 

DWORKIN afirma, ainda, que há certas ocasiões em que os 

princípios e regras desempenham papéis fundamentalmente semelhantes, sendo, 

nestas hipóteses, suas respectivas diferenciações mais uma questão de forma que 

de conteúdo.97 

  Pontifica, nesta toada, ser verdade incontestável que os 

princípios existem e influenciam o Direito. Em que pese isso, aponta que os lugares 

onde a força dos princípios aparece com evidência, apontando sua maior relevância 

jurídica, são nos casos difíceis, onde atuam de maneira mais vigorosa. Com efeito, 

nestas hipóteses, os princípios desempenham papel essencial para os argumentos 

que servem de fundamentação às decisões.98 

  O esforço do jusfilósofo é deixar claro que - principalmente 

nos casos difíceis - o positivismo jurídico99 mostra-se insuficiente para resolução dos 

conflitos. Isto impele seja admitido que uma constelação de princípios venha 

oxigenar o sistema jurídico impondo direitos e obrigações. 

CADEMARTORI sintetiza a contribuição de DWORKIN, 

mormente no ponto que pertine ao fim precípuo do presente trabalho, da seguinte 

forma: 
“Portanto, a partir dessa reformulação, passa a ser irrelevante a 

diferenciação entre regra e princípios do ponto de vista da validade 

daquelas, contraposta ao peso ou valor destes últimos. Em verdade, 
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o que passa a ser relevante é a conformação heurística dos 

princípios como normas primariamente consideradas a orientar a 

solução de um conflito jurídico e cuja adoção não será obrigatória 

para casos semelhantes.  Isto porque dependerá das valorações 

ponderadas, racionalmente, em cada situação. Sendo assim, a 

ductibilidade ou otimização dos princípios revela-se como seu 

principal atributo a diferenciá-los das demais normas de direito.”100 

Obviamente que, como toda obra inovadora, a teoria dos 

princípios de  DWORKIN sofre críticas. Podem-se resumir essas críticas com apoio 

em obra de origem portuguesa.101  Neste sentido, diz que o argumento de princípios 

possui caráter meramente instrumental no pensamento  de DWORKIN, visto que a 

centralidade que assumem não corresponde ao esforço que ele faz para explicá-

los.102 

Ademais, na medida em que os princípios aparecem em 

DWORKIN como instrumento para sua crítica ao positivismo, depreciam-se quando 

se trata de oferecer afirmativamente uma visão do direito.103  Igualmente, os 

princípios perdem a sua substância na obra do jusfilósofo “à medida que decai a 

orientação fundamentalmente crítica da sua obra e cresce sua dimensão 

interpretativa."104  Assim, sua teoria sobre os princípios  é parte fundamental de sua 

teoria desconstrutiva mas decresce na parte construtiva de sua obra.105 

De toda forma, impende aduzir que com sua teoria DWORKIN 

contribuiu decisivamente para teoria dos princípios, destacando as potencialidades 

deste tipo de norma jurídica. 106 
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Esta contribuição, outrossim, estabelece relevante alicerce para 

o presente trabalho na medida em que, ao elevar a categoria de princípios as 

normas jurídicas, dotadas de todos os predicados mencionados, empresta nova 

conotação ao que se tem chamado normas constitucionais programáticas.  

 
 
1.3.3 Princípios e regras em Alexy 
 

O jurista Alemão ROBERT ALEXY propõe abordagem 

renovada sobre a teoria dos princípios em linha, essencialmente, semelhante a do 

norte-americano DWORKIN. Suas idéias, portanto, complementam-se e impende se 

faça breve digressão no afã de  obter-se idéia sistemática e coerente acerca do 

tema.107 

Consoante aponta ALEXY, as normas encontradas nos 

enunciados normativos de direito fundamental podem se apresentar, 

estruturalmente, como regras ou como princípios. Obtempera que referida  distinção 

é essencial para uma teoria adequada dos limites,  lei de colisão e papel 

desempenhado pelos direitos fundamentais. A distinção é, pois, um dos pilares de 

sua teoria dos direitos fundamentais.108 

 Segundo ele, as regras distinguem-se dos princípios por 

elementos de caráter estrutural, apesar de ambos emitirem um “dever ser”.  Ao 

contrário do que tradicionalmente se tem dito, não importa, a circunstância da 

fundamentalidade, a generalidade, a abstração, ou outros elementos de conteúdo. A 

diferenciação pelo caráter estrutural leva a que uma norma possa ser considerada 

um princípio independentemente de pertencer ao rol de “direitos fundamentais”, de 

ser genérica ou de seu conteúdo. 109  

                                            
107 CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart. Discricionariedade administrativa no estado 
constitucional de direito. Curitiba: Juruá, 2001, p.100. 
108 ALEXY, R. Teoria de los derechos fundamentales. Trad.: Ernesto Garzón Valdés. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 2002, p. 81/82. 
109 ALEXY, R. Teoria de los derechos fundamentales. Trad.: Ernesto Garzón Valdés. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 2002, p. 83/84. 



Portanto, como observa SILVA, “muito do que é 

tradicionalmente considerado como princípio fundamentalíssimo – a anterioridade da 

lei penal é um exemplo esclarecedor – é, segundo os critérios propostos por Alexy, 

uma regra e não um princípio.”110 

Os princípios apresentam-se, pois, como mandatos de 

otimização, ou seja, como normas que ordenam que algo seja realizado na maior 

extensão possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas.  Na literalidade de 

ALEXY : 

“El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que 

los principios son normas que ordenan que algo sea realizado em la 

mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales 

existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización, 

que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos 

em diferente grado y que la medida debida de su cumplimento no 

sólo depende de las posibilidades reales sino también de las 

jurídicas. El ámbio de las posibilidades jurídicas es determinado por 

los principios y reglas opuestos. En cambio, las reglas son normas  

que sólo pueden ser cumplidas o no. Si un regla es válida, entonces 

de hacerse, exactamente lo que ella exige, in más ni menos.”111 

 Assim sendo, o respeito aos princípios pode ser realizado em 

diferentes graus, dependendo das possibilidades fáticas e jurídicas, entendidas, 

respectivamente, como as circunstâncias específicas do caso concreto e o grau de 

oposição à incidência do princípio por parte de outros princípios ou regras. 

De seu turno, as regras são normas cujo cumprimento não 

admite gradação. As regras ou são cumpridas ou não o são, devendo, por isso, 

serem realizadas integralmente na forma prevista. São, portanto, normas com 

caráter definitivo: 

“En cambio, las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o 
no. Si una regla es válida, entonces de hacerse exatamente lo que 
ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen 
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determinaciones en el ámbito de lo fática y juridicamente posible. 
Esto significa que la diferencia entre reglas y princípios es cualitativa 
y no de grado.”112  

Tais características influem de forma decisiva no modo como 

regras e princípios vão se comportar no caso de colisão.  

 Com efeito, a existência de aparente colisão - entre normas 

constitucionais - leva à necessidade de ponderação. A subsunção, enquanto 

operação lógico-formal, é insuficiente para solução de casos difíceis, não sendo 

capaz de resolvê-los a contento, visto que o mesmo fato pode ser, aparentemente, 

subsumido em normas antagônicas.  

Tampouco os critérios tradicionais para solução de conflitos 

normativos (hierárquico, cronológico e da especialização) podem ser utilizados - 

quando se fala em colisão de normas emanadas do poder constituinte originário - 

visto inexistir hierarquia entre as normas constitucionais originárias.113 

No que tange ao conflito114 entre regras a solução dar-se-á pela 

dimensão da validez. Isso  ocorre mediante a incidência de uma cláusula de exceção 

que afasta a incidência de uma delas. Da lição do professor Alemão: 

“Si se constata la aplicabilidad de dos reglas con consecuencias 

recíprocamente contraditórias en el caso concreto y esta contradición 

no puede ser eliminada mediante a introducción de una clausula de 

excepción, hay entonces que declarar inválida, por lo menos a una 

de las reglas.”115 

Quando a resolução do conflito não for possível mediante a 

inclusão de uma cláusula de exceção, será necessária a invalidação de uma das 

regras mediante a aplicação de regras de exceção como as que tratam de conflito de 

                                            
112ALEXY, R. Teoria de los derechos fundamentales. Trad.: Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro 
de Estudios Constitucionales, 2002, p.87. 
113 BARROSO, L.R. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (O triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil). Revista da associação dos juízes federais do Brasil. n. 82. p.122 
114 Alexy utiliza o termo conflito para regras e colisão quando se refere aos princípios. 
115 ALEXY, R. Teoria de los derechos fundamentales. Trad.: Ernesto Garzón Valdés. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 2002, p.88. 



lei em razão do tempo (a lex posterior derogat legi priori) e em razão da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali)116. 

Já no tocante a colisão de princípios há que se trabalhar com o 

princípio da concordância prática ou da harmonização. No que tange a 

conflituosidade principiológica – ou seja, quando dois princípios estão em rota de 

colisão - deve ser operacionalizada por ponderação.  Não se pode, aqui, neutralizar 

um princípio em detrimento do outro. Nestes casos, um princípio cede espaço ao 

outro, sem ser invalidado. 

 Exatamente neste sentido é que os princípios atuam – 

enquanto mandatos de otimização – em diferentes graus eficaciais. O intérprete, 

então, fará concessões recíprocas, procurando preservar o núcleo essencial de cada 

princípio em colisão. Há de escolher, outrossim, qual interesse deve prevalecer, no 

caso concreto, de forma que o sacrifício do interesse antagônico seja o menor 

possível.  

Daí porque os princípios, nos casos concretos, possuem 

diferentes pesos ou graus. Ao contrário das regras, o conflito entre princípios atua 

não na dimensão de validade, mas sim, na dimensão do peso.117 ALEXY aponta: 
“Pero, esto no significa declarar inválido al princípio desplazado ni 

que el princípio desplazado haya que introducir una cláusula de 

excepción. Más bien lo que sucede es que, bajo ciertas 

circunstâncias, uno de los princípios precede al otro. Bajo otras 

circunstâncias, la cuestión de la precedência puede ser solucionada 

de manera inversa. 

“La solución de la colisión consiste más bien em que, teniendo em 

cuenta las circunstancias del caso, se establece entre los princípios 

uma relación de precedência condicionada. La determinación de la 

relación de precedência condicionada consiste em que, tomando em 

cuenta el caso, se indican la condiciones bajo las cuales um principio 
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precede al outro. Bajo otras condiciones, la cuestión de la 

precedência puede ser solucionada inversamente”.118 

A solução da colisão, portanto, somente poderá ser formulada 

diante das circunstâncias do caso concreto. O mesmo confronto entre princípios 

colidentes, diante de outras circunstâncias fáticas, poderá ter solução 

diametralmente oposta.  

 Em verdade, a precedência estabelecida como resultado 

desse procedimento é aplicável apenas ao caso sob apreciação, nada impedindo 

que, noutra oportunidade de colisão, ainda que entre os mesmos princípios, a 

relação de precedência seja invertida. 

É com base nisto, pois, que o renomado jurista Alemão elabora 

a lei de colisão, válida para descrição das soluções de colisões: 
“Las condiciones bajo las cuales um principio precede a outro 

constituyen el supuesto de hecho de una regla que expressa la 

conscuencia jurídica del principio precedente”.119 

 É, então, somente após o estabelecimento desta relação de 

preferência que se obterá  a regra do direito definitivo para o caso concreto, ou seja, 

o juízo de dever ser que tem como conteúdo a declaração de que  a alguém 

corresponde um direto120. 

A concepção de princípios estabelecida por ALEXY implica 

sensível redução, senão exclusão, do risco de dissolução da força jurídica dos 

princípios. Por outro lado, propicia os paradigmas necessários a uma constante 

atualização, de acordo com a mudança do contexto jurídico em que se inserem.121 

As teorias de ALEXY e DWORKIN são bastante semelhantes, 

apenas sendo apontado que o último entende de maneira mais restritiva os 

princípios, fazendo dos bens coletivos meras policies. Já ALEXY alarga seu conceito 
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e insere nos princípios referidas políticas. Em DWORKIN os princípios se entendem 

unicamente com direitos individuais, o que não acontece com ALEXY, cujo conceito 

tem mais amplitude.122 

Na seqüência, analisa-se a idéia de CANOTILHO que 

complementa e reforça as duas teorias anteriores. Os três prismas são importantes 

instrumentais  teóricos a fornecerem elementos para o ataque à idéia da norma 

constitucional programática. 

 
1.3.4 Constituição como sistema aberto de regras e princípios em Canotilho 

 

O que foi dito relativamente a complementaridade das idéias de 

DWORKIN e ALEXY é também aplicável aos apontamentos obtemperados pelo 

constitucionalista português JOAQUIM JOSÉ GOMES CANOTILHO. Imperiosa, pois,  

ainda que perfunctoriamente, a análise do que o professor de Coimbra estabelece. 

O ponto de partida fundamental de CANOTILHO é que “o 

sistema jurídico do Estado de Direito Democrático português é um sistema normativo 

aberto de regras e princípios.”123  Este pressuposto, insta observar, é de todo 

aplicável ao sistema jurídico-constitucional brasileiro. Isto porque os sistemas 

constitucionais do Brasil e de Portugal possuem grande semelhança, tendo, a 

Constituição Brasileira de 1988, muito colhido da Portuguesa de 1976. 

Explicita, ato contínuo, que é um sistema aberto tendo em vista 

possuir uma estrutura dialógica, traduzida na disponibilidade e capacidade de 

aprendizagem das normas constitucionais para captarem a mudança da realidade e 

estarem abertas às concepções cambiantes da verdade e da justiça.124 

Aduz que é um sistema de regras e de princípios, pois as 

normas do sistema tanto podem revelar-se sob a forma de princípios como sob a 

forma de regras.125 
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CANOTILHO anota que saber como distinguir, no âmbito do 

conceito norma, entre regras e princípios, é uma tarefa complexa. Para tanto, o 

constitucionalista português aponta alguns critérios: 

a) os princípios são normas com um grau de abstração 

relativamente elevado, tendo, por seu turno, as regras uma abstração relativamente 

reduzida; 126 

b) na aplicação do caso concreto, os princípios, por serem 

vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras, enquanto as 

regras são susceptíveis de aplicação direta;127  

c) os princípios são normas de natureza ou com um papel 

fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema 

das fontes (ex: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro 

do sistema jurídico (ex: princípio do Estado de Direito);128  

d) os princípios são “stan-dards” juridicamente vinculantes 

radicados nas exigências de justiça ou na idéia de direito. Por seu turno, as regras 

podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional;129  

f) natureza normogenética: os princípios são fundamento de 

regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras 

jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante.130  

Na sua exata dicção: 
“[...] adiantar-se-á que os princípios são multifuncionais. Podem 

desempenhar uma função argumentativa, permitindo, por exemplo 

denotar a ratio legis de uma disposição [...] ou revelar normas que 

não são expressas por qualquer enunciado legislativo, possibilitando 

aos juristas, sobretudo aos juízes, o desenvolvimento, integração e 

complementação do direito (Richterrecht, analogia júris)” .[...] os 

princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, 

compatíveis com vários graus de concretização, consoante os 

condicionalismos fácticos e jurídicos; as regras são normas que 

prescrevem imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou 

proíbem) que é ou não é cumprida [...]; a convivência de regras é 

                                            
126 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed., Coimbra: Almedina, 1995, p. 167/168. 
127 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed., Coimbra: Almedina, 1995, p. 167/168. 
128 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed., Coimbra: Almedina, 1995, p. 167/168. 
129 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed., Coimbra: Almedina, 1995, p. 167/168. 
130 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed., Coimbra: Almedina, 1995, p. 167/168. 



antinômica. Os princípios coexistem; as regras antinómicas excluem-

se.”131  

 Assim, a articulação de princípios e regras, de diferentes tipos e 

características, iluminará a compreensão da constituição como um 

sistema interno, assentado em princípios estruturantes fundamentais 

que, por sua vez, assentam em subprincípios e regras constitucionais 

concretizadores desses mesmos princípios. Quer dizer: a constituição 

é formada por regras e princípios de diferentes graus de 

concretização.132    

Existem, em primeiro lugar, princípios designados por CANOTILHO 

por princípios estruturantes, constitutivos e indicativos das idéias 

diretivas básicas de toda a ordem constitucional.133  

Estes princípios, por conseguinte, ganham concretização por meio de 

outros princípios (ou subprincípios) que densificam os princípios 

estruturantes, iluminando o seu sentido jurídico-constitucional e 

político-constitucional, formando, ao mesmo tempo, com eles, um 

sistema interno.134 

 Anota, ato contínuo, que estes princípios estruturantes não são 

apenas densificados por princípios constitucionais gerais ou especiais. 

A sua concretização é feita também por várias regras 

constitucionais.135 Eis a síntese do sistema interno de regras e 

princípios do Jurista de Coimbra.  

Nesse sistema coordenado e coerente, com graus de eficácia 

crescente, não há lugar para uma categoria de normas destituída de 

eficácia como são as normas programáticas. 

Outra relevante distinção  - que assaz apontar  - concerne ao 

plano distinto entre os conflitos (regras x regras) (princípios x princípios). As regras 

são antinômicas. Assim, em caso de conflito, há de se resolver pelos critérios 

clássicos de anterioridade ou especialização. Não há lugar no sistema para regras 
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antagônicas. Operam-se na sistemática, ou lógica do “tudo ou nada”, ou seja, ou se 

aplicam no todo, ou não se aplicam, hipótese em que haverá outra regra aplicável.136  
Portanto, “o princípio da concordância prática impõe a coordenação e 

a combinação dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício (total) de uns em 

relação aos outros”.137  

Também para concretização e efetividade das normas 

programáticas é de suma importância o que aponta o autor português acercada da 

densificação dos princípios constitucionais, mormente em face do caráter aberto e 

geral das referidas normas: 
“A densificação dos princípios constitucionais não resulta apenas da 

sua articulação com outros princípios ou normas constitucionais de 

maior densidade de concretização. Longe disso: o processo de 

concretização constitucional assenta, em larga medida, nas 

densificações dos princípios e regras constitucionais feitas pelo 

legislador (concretização legislativa) e pelos órgãos de aplicação do 

direito designadamente os tribunais (concretização judicial) a 

problemas concretos”138  

Estes postulados, paralela e complementarmente, aos 

estabelecidos por  ALEXY E DWORKIN alicerçam o atual patamar da juridicidade 

dos princípios jurídico-constitucionais e são instrumentos poderosos para análise 
                                            

136 Na lição de CANOTILHO: “Os princípios interessar-nos-ão, aqui, sobretudo na sua qualidade de 
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cumprida (nos termos de DWORKIN: applicable in all-or--nothing fashion); a convivência dos princípios 
é conflitual (ZAGREBELSKY); a convivência de regras é antinômica. Os princípios coexistem; as regras 
antinómicas excluem-se; 
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das possibilidades de efetivação das “normas constitucionais programáticas”, pois 

apontam exatamente no sentido de sua inexistência, ao menos nos termos de que 

tem sido entendida, ou seja, no sentido de que dependem, sempre e sempre, da 

ulterior atuação legislativa.  

 
1.4 A norma constitucional programática e sua caracterização como princípio 
jurídico constitucional 

 

Em verdade, aquilo que comumente tem-se denominado como 

norma constitucional programática139 são normas, ainda que não em sua totalidade 

mas em grande parte, com perfil genuinamente de princípios. 140   

SILVA aponta sua preferência em “denominar normas 

constitucionais de princípio aquelas em que se subdividem as normas 

constitucionais de eficácia limitada, ou seja, aquelas que dependem de outras 

providências para que possam surtir os efeitos essenciais colimados pelo legislador 

constituinte.”141 

Na precisa lição de BONAVIDES, ao se referir à norma 

programática, aduz que: 
“Sem embargo do alto grau de generalidade, a norma-princípio ou 

princípio geral é norma pogramática, na acepção já referida, sendo 

portanto dotada de eficácia jurídica. Em consequência, o vínculo 

programático do princípio geral contido porventura em lei 

constitucional não somente obriga como prevalece sobre a norma da 

lei ordinária, reconhecendo-se-lhe também eficácia interpretativa 

sobre a norma cativa, que não deve contradizer o princípio donde 

emana.”142 
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Também DINIZ associa às normas constitucionais 

programática aos princípios constitucionais na medida em que pondera   que dar 

vazão a  afirmação de inocuidade das referidas normas seria o mesmo que 

providenciar a revogação dos princípios constitucionais.143 

Com efeito, são características das normas ditas  

programáticas seu maior teor de abstração, sua generalidade, maior  vagueza e 

indeterminablilidade, no mesmo diapasão, pois,  dos princípios. 

Outrossim a norma “programática” – tal qual os princípios - 

aponta um fim a ser atingido, sem trilhar, pormenorizadamente, o caminho a ser 

percorrido.  

Não é por outro motivo que os princípios – no início de sua 

respectiva linha evolutiva, consoante visto -  possuíam o caráter eminente de meras 

disposições programáticas sem cárater normativo-jurídico. 

Neste sentido, a elas se aplicam os apontamentos delineados 

no presente capítulo, nos exatos termos da síntese esboçada por BONAVIDES:  
“Em resumo, a teoria dos princípios chega à presente fase do pós-

positivismo com os seguintes resultados já consolidados: a 

passagem dos princípios da especulação metafísica e abstrata para 

o campo concreto e positivo do Direito, com baixíssimo teor de 

densidade normativa; a transição crucial da ordem jusprivatista (sua 

antiga inserção nos Códigos) para órbita juspublicista (seu ingresso 

nas Constituições); a suspensão da distinção clássica entre 

princípios e normas; o deslocamento dos princípios da esfera da 

jusfilosofia para o domínio da Ciência Jurídica; a proclamação de sua 

normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; o 

reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra 

sobretudo das Constituições; a distinção entre regras e princípios, 

como espécies diversas do gênero norma e, finalmente, por 

expressão máxima de todo esse desdobramento doutrinário, o mais 
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signiticativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência dos 

princípios.”144 

CADEMARTORI, alicerçado na lição de BONAVIDES145, 

aponta, explicitamente, que as normas programáticas possuem natureza jurídica de 

princípios: 
“[...] essas normas assumem , em função do seu alto grau de 

generalidade, um caráter jurídico de princípio geral de ordem 

constitucional. Por assim, o vínculo programático contido no seu 

texto não somente obriga como também prevalece sobre quaisquer 

normas de caráter infraconstitucional, já que as normas 

programáticas, por serem princípios, também possuem eficácia 

interpretativa sobre as normas cativas, conforme irá se observar.”146 

Para fins da presente pesquisa, insta, ainda, apontar que as 

normas definidoras de direitos fundamentais têm cunho eminentemente – embora 

não exclusivamente – principiológico.147 

A elas se aplicam, portanto, os conceitos operacionais 

delineados aos princípios, consoante observado  no presente capítulo. Em síntese, 

pois, às ditas normas programáticas são aplicáveis os  atributos pertinente aos 

princípios, mormente sua normatividade, a mais alta do sistema, pois quem “os 

decepa arranca as raízes da árvore jurídica”.148 

Atribuir à norma constitucional o caráter de princípio ou de 

norma constitucional programática, portanto, possui conotação muito mais político-

ideológica149 do que  propriamente técnico-jurídica. Isso se mostra mais 

enfaticamente na resistência - ainda hoje existente - no tocante a oposição de 
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efetivação dos direitos sociais, o  que será melhor analisado no capítulo seguinte, 

nada obstante a evolução histórica aponte para outro norte.150 
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CAPÍTULO 2 

  A DOUTRINA BRASILEIRA DE APLICABILIDADE DAS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS PROGRAMÁTICAS- ANÁLISE DE SEU 

PANORAMA  E  DE SEUS FUNDAMENTOS  

2.1 A doutrina de aplicabilidade das normas constitucionais e a norma 
programática 

 

O tema da aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais 

é de fulcral importância para que a constituição  ganhe vida fora do documento 

formal que a estabelece.  Com efeito, para efetividade da constituição muito importa 

o caráter que se dará às suas normas. Em que pese isso, BONAVIDES aponta que 

o tema é evitado pelos compêndios de Direito Constitucional, os quais o ignoram 

pela via do silêncio.151  

Daí que, no presente trabalho, é imperiosa a análise do 

panorama, origem e fundamentos da doutrina de aplicabilidade das normas 

constitucionais. 

 

2.1.1 A doutrina da aplicabilidade das normas constitucionais - aspectos gerais 
de sua evolução – teoria clássica 

 

A doutrina italiana, costumava dividir as normas 

constitucionais em duas categorias básicas: as normas programáticas e as normas 

diretivas ou preceptivas.152 

O grave defeito da dicotomia estaria, exatamente, na 

atribuição de efeitos jurídicos às normas preceptivas, não o fazendo relativamente às 
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normas programáticas. Neste diapasão, as normas  programáticas não possuiriam 

valor normativo, consistindo, assim, em simples noções, “idôneas para exprimir a 

filosofia do poder, não propriamente o fundamento jurídico da ordem 

constitucional.”153 

Ato contínuo, urge apontar que foi a doutrina e a 

jurisprudência constitucional norte-americanas que conceberam e elaboraram a 

classificação das normas constitucionais em auto-aplicáveis ou auto-executáveis, ou 

aplicáveis por si mesmas, ou ainda, bastantes em si, e disposições não auto-

aplicáveis, ou não auto-executáveis, ou não-executáveis por si mesmas, ou , ainda, 

não bastantes em si.154 

Na doutrina estadunidense recebiam a denominação de 

normas self-executing, self-acting, ou self-enforcing, e normas not-self-executing, not 

self-acting ou not self-enforcing.155 

Consoante a mencionada doutrina, normas constitucionais 

self-executing  são desde logo  aplicáveis, porque revestidas de plena eficácia 

jurídica, por regularem diretamente as matérias, situações ou comportamentos  de 

que cogitam, enquanto normas constitucionais not self-executing são as de 

aplicabilidade dependente de leis ordinárias.156A principal fonte norte-americana da 

referida doutrina  é a obra de Cooley (Limitações Constitucionais) datada de 1890.157 

No Brasil o tema da eficácia e aplicabilidade das normas 

constitucionais vem sendo destaque, no âmbito do Direito Constitucional Brasileiro, a 

partir da Constituição de 1891. 158 

Segundo se aponta, teria sido Ruy Barbosa, em parecer 

exarado em 1915, em consulta do Estado do Paraná, que litigava com Santa 

Catarina acerca de limites territoriais, o primeiro doutrinador a classificar e a 
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examinar as normas constitucionais conforme seu grau de eficácia.159 Fulcrado, 

preponderantemente, na doutrina dos clássicos norte-americanos, assim como em 

decisões da Suprema Corte daquele país, Ruy Barbosa delineou a classificação das 

normas constitucionais em normas auto-aplicáveis (ou auto-executávies) e normas 

não-auto-aplicáveis (ou não-auto-executáveis). 160 

Ruy Barbosa, então, aduzia que – com base no enunciado 

semântico da norma –  perceber-se-ia se o preceito normativo constitucional é 

dirigido ao legislador ou se, por outro lado, pode ser de aplicação direta pelo Poder 

Judiciário.161  

Referida doutrina, tendo perdurado por décadas no Direito 

Constitucional Brasileiro, partia da premissa que a maior parte das normas 

constitucionais não possuía força normativa suficiente para ser aplicada diretamente, 

ou seja, a efetividade das normas da constituição dependia de ulterior intervenção 

legislativa.162 

Entretanto, o próprio Ruy Barbosa – nada obstante em 

contradição com sua classificação – apontava que não  há, em uma constituição,  

cláusulas a que se deva atribuir meramente o valor moral de conselhos, avisos ou 

lições. Todas as normas constitucionais, aduzia, possuem força imperativa.163 

Dentre os seguidores da doutrina pode-se apontar Pontes de 

Miranda. Este jurista, não obstante seguidor do esquema proposto por Ruy  

Barbosa, apresentou terminologia um pouco diferenciada.  Pontes, em igual toada, 

sustentava a classificação das normas constitucionais em dois grupos, dependendo 

de seu grau de completude. Afirmava, assim, a existência de normas bastantes em 

si mesmas, as quais independem de complementação legislativa para alcançarem 

seu desiderato, bem como normas incompletas – ou não bastantes em si mesmas -, 
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as quais necessitariam de atuação do legislador infraconstitucional.164 

 É também atribuída a Pontes de Miranda, no Brasil, a 

atribuição de eficácia negativa das normas constitucionais, o que veio acrescentar à 

classificação de Ruy Barbosa, embora a expressão “eficácia negativa” só tenha sido 

utilizada mais tarde por  Meirelles Teixeira.165  

Impende, na esteira do que foi dito, aduzir que Pontes de 

Miranda, ao contrário de Ruy Barbosa, reconheceu a existência das normas 

constitucionais programáticas, como decorrência do fracasso do modelo liberal de 

Estado. Atribuiu, a estas, um certo grau de cogência, na medida em que cerceiam a 

atividade do legislador que não pode contrariar o programa estabelecido pela 

constituição.166 

Esta doutrina começou a ser alvo de crítica, principalmente a 

partir da década de 50, mormente em face da Constituição de 1934, de cunho 

notadamente social, em vista das formulações de juristas italianos e alemães da 

época de Weimar.167 

A crítica consistia no fato da doutrina clássica apontar  que a 

maior parte das normas constitucionais não era diretamente aplicável, necessitando, 

para sua concretização, da intervenção ulterior do legislador infraconstitucional.168 

Também no que tange ao aspecto terminológico a doutrina foi 

criticada por induzir que a norma não auto-aplicável nenhum efeito produziria e que 

a expressão “auto-aplicável” não admitiria a intervenção legislativa, no afã de sua 

regulamentação,169com o desiderato de ser aperfeiçoada de acordo com a evolução 

social e econômica. 
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 Acerca do exposto,  SILVA, pontificou o seguinte: 

“A classificação pura e simples das normas constitucionais em auto-

aplicáveis e não auto-aplicáveis não corresponde, com efeito, à 

realidade das coisas e às exigências da ciência jurídica, nem às 

necessidades práticas de aplicação das constituições, pois sugere a 

existência, nestas, de norma ineficazes e destituídas de 

imperatividade, como bem demonstra o conceito de Cooley, quando 

fala em regras sem estabelecer norma por cujo meio se logre dar a 

esses princípios vigor de lei. [...] A teoria clássica norte-americana 

não destaca, como acentua a crítica, a importâncias das normas 

programáticas que revelam o novo caráter das constituições 

contemporâneas, não oferecendo uma visão ordenada e científica 

de seus variados efeitos jurídicos, assim como das demais normas 

de princípios constantes das cartas políticas do mundo atual, que 

consagram novos valores e reclamam a realização de outros ideais 

na vida política e social, perseguindo a concretização do bem  

comum.”170 

Alicerçado nesta crítica, JOSÉ AFONSO DA SILVA vai propor 

sua classificação das normas constitucionais, consoante se passa a expor. 

 

2.2.1 A classificação de José Afonso da Silva 

 

O aplicabilidade das normas constitucionais foi escrito com o 

objetivo de servir como tese, de JOSÉ AFONSO DA SILVA, para provimento da 

cadeira de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo no ano de 1969. O livro foi, pois, escrito entre 1967 e 1968.171 

Escrita em pleno auge da ditadura militar – período no qual 

não era apropriado falar-se em efetividade da constituição - a obra, para época, 

representou grande avanço no âmbito da classificação das normas constitucionais. 

Sua teoria de base foi delineada pelos apontamentos da doutrina constitucional 
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italiana acerca do tema. 

 Referida classificação, impende dizer, é amplamente acolhida 

pela jurisprudência brasileira, sendo, com base nela, que se resolvem a quase 

totalidade dos casos constitucionais submetidos ao judiciário brasileiro. Com efeito, 

há uma divisão básica quanto ao tratamento conferido por nossos tribunais às 

normas constitucionais.  Como exemplo, tem-se a seguinte decisão extraída do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

 “APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO – ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VAGAS EM PROJETO SOCIAL 

MUNICIPAL (PROGRAMA SENTINELA-ACORDE) – AUSÊNCIA DE 

PESSOAL ESPECIALIZADO – POLÍTICA SOCIAL DERIVADA DE 

NORMA PROGRAMÁTICA E NÃO IMPERATIVA – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NA 

COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. 

As normas programáticas caracterizam-se por terem sua aplicação 

procrastinada, isto é, pressupõem a existência de uma legislação 

posterior para sua efetiva aplicação no âmbito jurídico, sendo 

destinadas, pois, ao legislador infraconstitucional, não conferindo aos 

seus beneficiários o poder de exigir a sua satisfação imediata, haja 

vista a ausência de qualquer delimitação de seu objeto e da sua 

extensão. 

“Ao Poder Judiciário falece competência para interferir na política 

educacional implementada pelo Poder Executivo, quando esta é 

derivada de norma programática e não imperativa” (AC n. 

2002.006812-3, da Capital, Des. Luiz Cézar Medeiros).”172 

 

Pela técnica em tela, o resultado do julgamento irá depender 

da qualidade da norma invocada segundo a classificação que leva em quanto à 
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linguagem do texto pertinente.173 É exatamente esta a classificação ora em análise. 

Daí porque imperioso se veja, com mais vagar, a classificação proposta por SILVA.  

  

O constitucionalista desenvolveu classificação tricotômica da 

aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, nos seguintes termos: 

 

2.2.2 Normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direita, imediata 
e integral 

 

As normas constitucionais de eficácia plena são “aquelas que, 

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

produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamento e 

situações que o legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular.174” 

As normas de eficácia plena, assim, incidem diretamente 

sobre os interesses aos quais  o constituinte quis dar expressão normativa e são de 

aplicabilidade imediata porque dotadas de todos os meios e elementos necessários 

à sua executoriedade.175 

Assim sendo, seria completa a norma em que a regulação seja 

tal que se possa saber, com precisão, qual a conduta positiva ou negativa, 

relativamente ao interesse descrito. A norma, outrossim, poderá ser completa 

embora possa ser  socialmente ineficaz. Isso, é de suma importância destacar, “se 

reconhece pela própria linguagem do texto porque a norma de eficácia plena dispõe 

peremptoriamente sobre os interesses regulados.”176 

As condições gerais para sua aplicabilidade são a existência 

apenas do aparato jurisdicional, ou seja, aplicam-se só pelo fato de serem normas 
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jurídicas que pressupõem, no caso, a existência do Estado  e de seus  órgãos.177 

 

Em suma, o autor em análise aponta serem de eficácia plena e 

de aplicabilidade imediata as normas constitucionais que: a) contenham vedações 

ou proibições; b) confiram isenções, imunidades e prerrogativas;  c) não designem 

órgãos ou autoridades especiais a que incumbam especificamente sua execução; d) 

não indiquem processos especiais de sua execução; e) não exijam a elaboração de 

novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido, ou lhes fixem o 

conteúdo, porque já se apresentam suficientemente explícitas na definição dos 

interesses nelas regulados.178  

No tocante às normas constitucionais de eficácia plena aponta 

ser válida a doutrina clássica norte-americana.179 Vale destacar que o 

constitucionalista paulista aponta que a maioria dos dispositivos constitucionais 

acolhe normas de eficácia plena e imediata.180 

 

2.2.3 Normas constitucionais de eficácia contida (ou contível) e aplicabilidade 
direita, imediata, mas possivelmente não-integral 

 

SILVA obtempera que os constitucionalistas que se ocuparam 

da matéria, até então, não destacaram, em suas respectivas classificações, as 

normas de eficácia contida.181 

As normas constitucionais de eficácia contida “são aquelas em 

que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos à 

determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da 

competência discricionária do Poder Público, nos termos que a lei estabelecer ou 
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nos termos de conceitos gerais nelas enunciados.”182 

 

Estas normas possuem natureza de normas imperativas, 

positivas ou negativas, limitadoras do poder público. São consagradoras, via de 

regra, de direitos subjetivos, sendo, as respectivas regras de contenção de sua 

eficácia, limitativas aos direitos e autonomias nelas consagrados. Ou seja, são 

regras e conceitos limitativos das situações subjetivas de vantagem.183 

São, em verdade, normas de aplicabilidade direta e imediata, 

tendo eficácia independentemente da interferência do legislador ordinário, não 

ficando sua aplicabilidade condicionada à normação ulterior. Fica, entretanto, 

condicionada aos limites que, posteriormente, estabeleçam-lhe a lei ou outras 

circunstâncias restritivas,  desde que constitucionalmente admitidas.184 

Nas normas constitucionais de eficácia contida, pois, enquanto 

o legislador ordinário não expedir a normação restritiva, sua eficácia será plena.  Daí 

a grande diferença com as normas ditas de eficácia limitada, vez que nas últimas a 

interferência do legislador seria condição necessária de  lhes emprestar eficácia.185 

Este sistema de contenção da eficácia das normas 

constitucionais tem sua razão de ser fundada nos fins gerais e sociais do Estado 

moderno. Este, ao limitar a autonomia dos sujeitos privados, visa tutelar a liberdade 

de todos de forma que o exercício dos direitos por uns não prejudique os direitos dos 

demais.186 

 

2.2.4 Normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida, subdivididas 
em: a) declaratórias de princípios institutivos ou organizativos; b) 
declaratórias de princípios programáticos 
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Normas constitucionais de princípios institutivos ou 

organizativos são “aquelas através das quais o legislador constituinte traça 

esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, entidades ou institutos, 

para que o legislador ordinário estruture em definitivo, mediante lei.”187 

Estas normas constitucionais possuem eficácia jurídica 

limitada.188 Sua caracterização  primordial está  no fato de indicarem uma legislação 

futura que lhes complete a eficácia e lhes dê efetividade.189 

Interessa-nos, mais de perto, as normas ditas programáticas.  

É relativamente a elas que se deve dar maior atenção, consoante anotado pelo autor 

ora em análise: 

“A relevância hodierna do estudo da eficácia e aplicabilidade das 

normas constitucionais manifesta-se mais acentuadamente na sua 

consideração em relação às chamadas normas programáticas. Três 

razões, pelo menos,  destacam essa relevância. Uma é que ainda 

se ouve em relação à Constituição de 1988 que ela está repleta de 

normas de intenção, como se jurídicas e imperativas não fossem. 

Outra é que tais normas traduzem os elementos sócio-ideológicos 

da constituição, onde se acham os direitos sociais, tomada, aqui, a 

expressão direitos sociais num sentido abrangente  também  dos 

econômicos e culturais. Uma terceira razão, talvez de maior 

importância, é que indicam os fins e objetivos do Estado, o que 

importa definir o sentido geral da ordem jurídica.”190 

Ato contínuo, as conceitua como sendo “aquelas normas 

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

imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes as 

diretrizes/contornos/fins/objetivos para serem cumpridos pelos seus órgãos 

(legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), como programas das 
                                            

187 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.126. 
188 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.126. 
189 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.123. 
190 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2007, p.138/139. 



respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado.”191 

 

As chamadas normas programáticas, então, seriam traduzidas 

na constituição como esquemas genéricos, ou como simples programas a serem 

desenvolvidos ulteriormente pela atividade dos legisladores ordinários.192 

Para o autor, as características básicas das normas 

constitucionais de princípio programático podem ser delineadas no seguinte: a) são 

normas que têm por objeto a disciplina  dos interesses econômico-sociais tais como 

a realização da justiça social, existência digna, valorização do trabalho, 

desenvolvimento econômico, repressão ao abuso do poder econômico, assistência 

social, intervenção do  Estado na ordem econômica, amparo à família, combate à 

ignorância, estímulo à cultura, à ciência e à tecnologia; b) são normas que não 

tiveram força suficiente para se desenvolver integralmente,  sendo acolhidas, em 

princípio, como programa a ser realizado pelo Estado, por meio de leis ordinárias ou 

de outras providências; c) são normas de eficácia reduzida, não sendo operantes 

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

produzem importantes efeitos jurídicos.193 

O autor é peremptório ao afirmar a eficácia jurídica das 

normas programáticas, aduzindo que elas impõem limites à autonomia de 

determinados sujeitos, privados ou públicos, assim como ditam comportamentos  em 

razão dos interesses regulados. Realça, outrossim, seu importante papel na ordem 

jurídica e no regime político do país.194 

O próprio autor aponta que sua monografia foi certamente um 

passo avançado na compreensão das disposições das normas constitucionais 

programáticas. Aduz que ela, entretanto, ainda se ressente  de certa dubiedade no 

que tange a aplicabilidade dessas disposições, porquanto a afirmação do caráter 

jurídico e positivo dessas normas não é suficiente para que surtam os efeitos que 
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seu conteúdo requer.195 Além disso, extrai-se a visível evolução do pensamento de 

SILVA no tocante às normas programáticas  da CRFB de 1988, principalmente pelo 

aporte das idéias de CANOTILHO. 

O mais intrigante é que aqueles que adotam a doutrina de 

SILVA para justificar posturas de autocontenção não mencionam esses dados da 

evolução de seu pensamento. 

MORO aponta, com propriedade, acerca do trabalho de 

SILVA, que ele representa significativo avanço em relação à classificação anterior, 

não só pela aludida eficácia mínima atribuída a todas as normas constitucionais, 

mas, também, pelo resgate da aplicabilidade imediata das normas constitucionais 

ditas de eficácia contida que, por conterem remissões à lei, poderiam ser 

confundidas com as de aplicabilidade mediata.196 

Apesar, então, de avançar no campo das normas 

programáticas JOSÉ AFONSO deixa claro que, no seu entender, sua plena 

efetivação dependerá da existência de normatividade infraconstitucional a ser 

deflagrada posteriormente. 

É interessante pontificar que o autor aduz não ser fácil 

distintinguir as normas constitucionais de eficácia plena daquelas de eficácia contida 

ou limitada e que, nada obstante a isso, a solução se reveste de grande importância 

prática.197 Esta afirmativa vai redundar em implicações interessantes, consoante se 

verá, na medida em que a distinção é proposta segundo o caráter semântico da 

norma. 

As demais classificações apresentadas neste trabalho serão 

apontadas a título ilustrativo porquanto não se distanciam em muito da proposta de 

SILVA. 

 

2.3  A classificação de Maria Helena Diniz 
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A professora da Pontifica Universidade Católica de São Paulo, 

tendo por critério a questão da intangibilidade e da produção de efeitos concretos, 

propõe um gradualismo na eficácia das normas constitucionais. Aponta existir um 

escalonamento na intangibilidade  e nos efeitos dos preceitos constitucionais, eis 

que a constituição  contém norma com eficácia absoluta, plena e relativa. Aduz que 

não há norma constitucional  destituída de eficácia, podendo todas  produzirem os 

efeitos por elas visados. Nada obstante todas terem juridicidade, diz ser utopia 

pretender que todas tenham a mesma eficácia.198 

 Propõe, então, sua classificação das normas constitucionais 

da seguinte forma: a) normas com eficácia absoluta; b) normas com eficácia plena; 

c) normas com eficácia restringível  d) normas com eficácia relativa complementável 

ou dependentes de complementação.199 

As normas constitucionais  com eficácia absoluta são as 

intangíveis ou imodificáveis, sendo, contra elas, inoperante o próprio poder de 

emenda do legislador constitucional reformador. Daí conterem verdadeira força 

paralisante de qualquer legislação que vier a contrariá-las.  

As normas absolutas da constituição são as que amparam a 

federação (art. 1º), o voto direto, secreto, universal e periódico (art. 14), a separação 

dos poderes (art. 2º) e os direitos e garantias individuais (art. 5º, incisos I a LXXVII), 

consoante disposições dos arts. 60 § 4º, e 34, inciso VII, alíena a e b.200 

Normas constitucionais com eficácia plena são aquelas que 

são idôneas, desde sua entrada em vigor, para disciplinarem as relações jurídicas ou 

o processo de sua efetivação, tendo em vista conterem todos os elementos 

necessários para que haja a possibilidade da produção imediata dos efeitos 

previstos. Esta categoria de normas não necessita de ulterior legislação, podendo 

ser imediatamente aplicada.201 Diferenciam-se das normas constitucionais absolutas 

por serem passíveis de emenda pelo legislador constitucional derivado. 

                                            
198 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2001, 
p.117. 
199 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2001, 
p.109. 
200 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2001, 
p.109/110. 
201 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 5 ed., São Paulo: Saraiva, 2001, 
p.112. 



De sua banda, as normas constitucionais restringíveis  ou 

redutíveis correspondem às normas constitucionais de eficácia contida da 

classificação de JOSÉ AFONSO. São, pois, aquelas de aplicabilidade plena ou 

imediata, que, nada obstante, podem ter sua eficácia reduzida pela atividade 

legislativa ou administrativa infraconstitucional, consoante a própria previsão 

delineada no bojo da constituição. Em que pese serem passíveis de restrição, 

possuem, desde seu nascedouro, plena eficácia, sem qualquer necessidade de 

interferência legislativa para tanto, porquanto na inexistência da regulação restritiva 

irradiam plenos e irrestritos efeitos.202  

Já as normas com eficácia relativa complementável ou 

dependente de complementação legislativa são aquelas de aplicação mediata, 

dependentes, assim, de normação ulterior que lhes desenvolva sua plena eficácia.203 

Estas normas não receberam do constituinte normatividade 

suficiente para sua aplicação imediata, visto que o legislador constitucional teria 

delegado tal atividade  ao legislativo ordinário para este afã. Por este motivo não 

poderão produzir seus efeitos de forma imediata. 

Para a autora, tal qual JOSÉ AFONSO, esta categoria de 

normas se bifurca em normas de princípio institutivo e as normas programáticas. As 

primeiras são aquelas que requerem que o legislador estabeleça, mediante 

normatização posterior, esquemas gerais de estruturação e atribuições de órgãos, 

para que tenham aplicabilidade plena ou imediata.  De seu turno, as normas 

constitucionais programáticas são aquelas em que o constituinte não regula 

diretamente os interesses ou direitos nelas consagrados, limitando-se a traçar 

princípios a serem cumpridos pelos poderes públicos como programas das 

respectivas atividades.204 

O que se vê, portanto, é que a classificação esclarece 

aspectos terminológicos relativamente à classificação de JOSÉ AFONSO, sem, 
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contudo, formular proposta que implique em avanço significativo na aplicabilidade e 

efetivação das normas constitucionais, visto que trabalha nos termos da doutrina 

tradicional, com a necessidade ou condicionamento de legislação posterior para que 

se  efetive a norma constitucional programática. 

 Faz, nada obstante, importante observação, acerca da 

justiciabilidade da norma constitucional, que nos interessa de perto: 

“Assim sendo, o magistrado não poderá entender inaplicável a norma 

programática por falta de legislação; terá que analisar cada caso 

concreto, ante o fim social tutelado constitucionalmente, visto que, na 

realidade fática, podem ocorrer situações que geram direitos 

subjetivos.”205 

 

2.4  A classificação de Luís Roberto Barroso 

BARROSO aponta que o objetivo visado por sua classificação é, 

sobretudo, reduzir a margem de discricionariedade dos poderes públicos na 

aplicação da constituição, propiciando, então, critério mais científico  à interpretação 

constitucional a ser efetivada pelo Poder Judiciário.206 

O professor de Direito Constitucional da Universidade Estadual 

do Rio de janeiro elabora sua classificação dividindo, em síntese, as normas 

constitucionais em três grupos: a) normas constitucionais de organização; b) normas 

constitucionais definidoras de direitos e c) normas constitucionais programáticas.207 

As normas constitucionais de organização – também ditas 

normas de competência - são as que se destinam à ordenação dos poderes estatais, 

à criação  e estruturação de entidades e órgãos públicos, à distribuição de suas 

atribuições, assim como à identificação e aplicação de outros atos normativos.208 

De sua vez, as normas constitucionais definidoras de direito 
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são aquelas que ensejam – para os respectivos titulares do direito – situações 

jurídicas imediatamente desfrutáveis, a serem materializadas em prestações tanto 

positivas quanto negativas. Estas prestações são, outrossim, exigíveis do Estado ou 

de outros destinatários da norma, ensejando, em caso de descumprimento, a 

possibilidade  de cumprimento coativo por meio de ação judicial.209 

No que tange às normas constitucionais programáticas, 

pontifica serem aquelas que traçam fins públicos a serem alcançados pelo Estado e 

pela sociedade, sem, contudo, especificar as condutas a serem seguidas para o 

atingimento do fim colimado.210 

Esta categoria de normas, segundo BARROSO, contemplam 

certos interesses de caráter prospectivo, firmando determinadas proposições 

diretivas e outras projeções de comportamento a serem efetivados 

progressivamente, nos ditames das possibilidades do Estado e da sociedade.211 

A conseqüência é que as normas constitucionais 

programáticas, para ele, não chegam a conferir aos cidadãos uma utilidade 

substancial, concreta, fruível positivamente, não ensejando, assim exigibilidade 

quando negada.212 Não resultam, pois, direitos subjetivos em sua versão positiva, ou 

seja, a possibilidade de  exigir-se determinada prestação.213 

Implicam – as referidas normas – apenas eficácia negativa, 

invalidando comportamentos que lhes sejam antagônicos (incluída a revogação de 

atos normativos e juízo de inconstitucionalidade), implicando, assim,  dever objetivo 

de abstenção.214 

Assim, quase nada avança no tocante às normas em questão, 

eis que a mera eficácia negativa já era solenemente proclamada desde SILVA. 
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É importante, ainda, ressaltar a glosa do autor acerca da 

categoria de normas definidoras de direito, onde aponta o critério utilizado para sua 

classificação: 

“Ao reduzir a uma determinada categoria as normas definidoras de 

direitos, reconhecidos como direitos subjetivos, não se está a significar 

que as normas dos outros dois grupos não possam igualmente criá-

los. O Critério utilizado foi o da predominância ou, antes, o da 

preeminência do aspecto versado na norma.”215 

Como se vê, o critério utilizado por BARROSO, para sua 

classificação é, eminentemente, o caráter semântico que emana da literalidade da 

norma constitucional. Em outro trabalho, o autor deixa expresso que tem por marco 

da interpretação sua limitação nas possibilidades semânticas do texto normativo.216 

Estas classificações são suficientes para apontar o patamar 

doutrinário brasileiro visto que, não obstante existam classificações com variantes 

terminológicas, não implicam, contudo, conseqüências práticas diferenciadoras.217 

Em síntese, pois, a doutrina aponta a baixa ou nenhuma 

normatividade positiva (a eficácia negativa é reconhecida) relativamente às normas 

programáticas. É exatamente contra isso que a presente pesquisa busca se insurgir. 

 Nada obstante, para que se aponte, no próximo capítulo, a 

imperiosa necessidade de superação da doutrina da norma programática, assaz, 

antes, a análise de seus fundamentos histórico-constitucionais. 

 

2.5 Os fundamentos da doutrina  

O tema pertinente à eficácia e aplicabilidade das normas 

constitucionais e, por conseguinte, da norma programática, está umbilicalmente 

ligado ao teor doutrinários das  constituições. Não se pode, assim, perder de vista a 

análise da dimensão histórico-jurídica das constituições, visto que tal embasamento 
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esclarece os  respectivos  institutos, assim como as  finalidades das constituições.218  

É imperiosa, portanto, a análise da evolução das constituições 

- das concepções liberais às constituições de caráter nitidamente social - no afã de 

que se tenha o contexto histórico da  teoria da norma constitucional programática. 

 

2. 5.1 As constituições do liberalismo 

O estado liberal é ao mesmo tempo laico - com respeito à 

esfera religiosa - e abstencionista - com respeito à esfera econômica -.219 Assume, 

então, a feição de Estado mínimo, figura que se torna o denominador comum de 

todas as maiores expressões do pensamento liberal.220  

A teoria das constituições, então, reflexo de um modelo de 

organização da Sociedade e do Estado, promoveu uma primeira camada de 

constituições de acentuado teor revolucionário e inspiração jusnaturalista em sua 

feição racionalista.221 

Estas constituições denotam inescondível desconfiança em 

face do poder, caracterização clássica do liberalismo com sua valorização da 

sociedade burguesa e individualista. Referidas cartas – plasmadas em documento 

escrito e adquirindo aspecto formal –  em seu antagonismo  ao poder e ao Estado,  

representou a despolitização quase por inteiro da sociedade em afirmação dos 

postulados liberais. Foi estabelecido, assim, verdadeiro fosso entre a sociedade e o 

Estado com rigorosa e nítida separação de conceitos.222 

Referidas cartas se apresentam mais como instrumento 

afirmador da plataforma política dos revolucionários do que como instrumento 

jurídico propriamente dito. 
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Veja-se, então, que, na Europa, vigorou uma  primeira fase das 

cartas liberais, cuja  concepção era de que a Constituição não passaria de 

documento com cunho essencialmente político. Não se concebia a possibilidade de 

controle do Poder Judiciário nas decisões emanadas do Poder Legislativo.  

Característico deste contexto é a proeminência das codificações, tendo por emblema 

o Código Civil Napoleônico. A codificação responde, ante tudo, ao ideal burguês de 

perdurar, porquanto o Código é o arquétipo da norma permanente, não destinada  a 

cambiar facilmente, dado seu caráter geral  e estruturante de pretensos âmbitos 

normativos completos.223 

  Assim, o absolutismo monárquico deu lugar a um sistema de 

poder onde a supremacia política e jurídica foi deslocada para o poder legislado, 

agora o único soberano representante da Nação.224 Neste diapasão, a instituição-

chave para a limitação do poder monárquico e a garantia das liberdades na 

sociedade civil foi o Parlamento.225 

Igualmente, essa proeminência do Parlamento em face do 

Judiciário é, em parte, derivada da desconfiança em relação aos Juízes que eram 

considerados como ligados ao Antigo Regime226, e como violadores dos direitos 

fundamentais de abstenção. Bem ilustra esta concepção a radical escola da exegese 

ao apregoar que o Juiz era apenas a “boca da lei”, assim também o sistema de 

jurisdição administrativa, vigorante até os nossos dias na França, mas hoje com total 

autonomia em face do próprio Executivo.227 

Essa hiperimportância do legislativo implicava que -  em caso 

de omissões legislativas -  não caberia ao Poder Judiciário a colmatação da lacuna, 

devendo a questão ser submetida ao Poder Legislativo.228 
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Ato contínuo, tem-se que a aristocracia e realeza, forças do 

passado, restaram desarmadas e vencidas, ideologicamente derrotadas e foram 

fadadas ao declínio. Eis o caldo cultural para o surgimento de uma segunda fase das 

cartas liberais.229 

Nesta segunda fase, paulatinamente, vai se consolidando o 

reconhecimento do teor jurídico das novas constituições. Isto se dá pela estabilidade  

do conteúdo material das regras constitucionais, que estabelecem os postulados da 

ideologia burguesa, principalmente pela ausência de combate contra-revolucionário, 

assim como pela homogeneidade do corpo representativo, eminentemente burguês, 

encarregado do exercício do poder constituinte.230 

Nesta fase, como visto no capítulo anterior, a burguesia – 

porque agora detentora do poder – abandona o jusnaturalismo abraçando o 

positivismo no intuito de perpetuar seu poder político, econômico e jurídico. 

BONAVIDES sintetiza a este respeito: 
“A Constituição que emerge da fase contra-absolutista se apresenta 

qual conceito político e filosófico. Só mais tarde, consolidadas as 

instituições liberais, tomou ele definitiva e nítida feição jurídica, 

espelhando o Estado de direito, apanágio do século XIX e da 

ideologia burguesa de superação do absolutismo.”231 

Neste passo histórico, é imperioso apontar que  no Estado 

liberal do século XIX a Constituição é marcada por seu caráter sintético disciplinando 

apenas o poder estatal e os direitos individuais de abstenção (civis e políticos).232  

Com efeito,  estes eram os que interessavam e tanto bastavam  à burguesia.  

 Nos séculos XVII e, sobre tudo, no século XVIII o 

descontentamento da burguesia pelo excessivo poder do Estado, e a força 

econômica adquirida, levam-na pretender compartilhar o poder político. Para este 
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desiderato, os direitos fundamentais serão uma das armas mais importantes.233 

Assim sendo, o Estado liberal é a sede política dos primeiros direitos 

fundamentais.234 

 Esses  primeiros direitos fundamentais são o que hoje se 

denomina direitos fundamentais de primeira geração. BONAVIDES diz que “os 

direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem 

do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em 

grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do 

constitucionalismo do Ocidente.” 235 

Os direitos de primeira geração são direitos ligados à liberdade 

civil e política, têm como titular o indivíduo,  sendo oponíveis em face do  Estado e 

representam a afirmação do individualismo frente ao organicismo. Tais direitos, 

segundo BONAVIDES, “já se consolidaram em sua projeção de universalidade 

formal, não havendo Constituição digna desse nome que não os reconheça em toda 

sua extensão.” 236 

Impende destacar que a conquista dos direitos relativos à 

liberdade inverte a relação tradicional entre direitos dos governantes e obrigação dos 

governados. Agora, diante do poder soberano, e precedentemente, há o direito do 

indivíduo. Essa inversão implica na mudança do pensamento político vigente até 

então.237 

Urge, ainda, anotar que a brevidade das constituições desse 

período está umbilicalmente atrelada à sua inteira indiferença ao conteúdo e 

substância das relações sociais. Estas constituições ladeavam a sociedade, 
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embebidas que eram de concepção anticoletivista. Seu compromisso era restrito aos 

direitos fundamentais de primeira geração, ou seja, aos direitos de liberdade.238 

BARROSO aponta não ser difícil a concretização dos 

apontados  direitos políticos e individuais por duas ordens de razão: 
“A primeira delas tem caráter ideológico. É que tais direitos 

cristalizavam as diretrizes do liberalismo, que se impuseram sobre 

as forças derrotadas da aristocracia e realeza. Constituíam, no seu 

conjunto, o direito dos vencedores, isto é, da burguesia. Desde 

então, até os dias de hoje, eles traduzem, sob forma jurídica, a 

proteção dos interesses dessa classe, a classe dominante.  

Dominante das relações de produção e dominante do Estado. E 

como, a rigor, nos Estados ocidentais, a contestação à ideologia 

burguesa não compromete a subsistência da maior parte desses 

direitos – que têm, inclusive, uma dimensão transcendente, 

jusnaturalista – sua concretização não enfrenta obstáculos de 

natureza política. A segunda razão é de caráter operacional: esses 

direitos têm por conteúdo, normalmente, uma abstenção, um não 

fazer dos outros indivíduos e principalmente do Estado; sua 

realização, assim, na generalidade dos casos, independe  de ônus, 

de atividades materiais, além de ter a seu favor a própria lei da 

inércia.” 239 

 Por estas razões, mas principalmente por ser  o direito dos 

vencedores da batalha contra-abosolutista, nunca os direitos de abstenção foram 

acoimados de programáticos, ou seja, nunca lhes foi acoimada a pecha de 

dependerem de ulterior interposição legislativa. 

Em verdade, o modelo de Estado de cunho liberal, com perfil 

fundamentalmente abstencionista, começou a acentuar, cada vez mais, as 

diferenças sócio-econômicas entre os diversos estratos que compõem a 

sociedade.240 
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Isto fez com que os postulados de cunho iluminista atuassem 

em uma dimensão eminentemente formal. Não havia, assim, medidas de 

implementação concreta do poder estatal, na medida em que  baseava sua restrita 

atuação na pretensa neutralidade e objetividade  da lei, consoante os postulados do 

positivismo.  

Esse modelo de Estado, então, inaugura novas estratégias 

para tornar novamente absoluto o poder político, nada obstante, agora, em mãos 

diversas.241 

Com efeito, nesta era, os laços de fraternidade comunitária se 

afrouxaram porque aos vencedores só é necessário ocupar-se de seus próprios 

assuntos. Aqui aparece a mão invisível que só foi mencionada uma vez  por Adam 

Smith, mas que nada obstante, é assim tão famosa.  É o Estado mínimo  sendo a 

confirmação de que os cidadãos não fazem nada que não seja para seu próprio 

benefício, por ele que a solidariedade e a fraternidade não têm lugar em uma 

sociedade impulsionada pelo ânimo de lucro.242  Vale dizer: a mão invisível de Adam 

Smith não impulsa quase nunca os direitos fundamentais.243  

Este modelo, bem por isso, entra em crise, consoante anota, 

em síntese, BONAVIDES: 
“Se as Constituições houvessem contudo interrompido a sua 

progressiva continuidade no modelo liberal, a eficácia de suas normas 

não teria sido objeto de profundo abalo, conforme aconteceu neste 

século. Todo  o sistema constitucional, que a ciência jurídica do século 

XIX  fizera aparentemente sólido, entra em crise e colapso. Ao divórcio 

entre o Estado e a Sociedade, sucedeu o novo e imprevisto quadro de 

absorção da Sociedade pelo Estado, isto é, a politização de toda a 

Sociedade, pondo termo àquele dualismo clássico, àquela antinomia, 

bastante típica da idade liberal e das instituições que o individualismo 

produziu no século passado.”244 
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A maximização da liberdade e minimização da atuação social 

fez com que, a margem dos vencedores, surgisse toda uma gama de pessoas 

excluídas e exploradas pelo processo político-econômico de matiz liberal. Para estes 

era absolutamente insuficiente a eficácia dos direitos assegurados pela constituição 

de então. Daí a necessidade e impulso para  que se cunhasse um novo modelo.  

 

 

2.5.2 As constituições do estado social 
A pressão oriunda da grande massa de excluídos dos 

benefícios das revoluções burguesas é o que, essencialmente,  vai cunhando, ao 

longo do século XIX,   as linhas de uma ideologia245 que é a do Estado Social,  no 

qual um dos  núcleos centrais são  os direitos fundamentais  sociais.246  

Foi para corrigir e separar o individualismo próprio da 

civilização burguesa, fundado nas liberdades privadas e na isonomia formal, que o 

movimento socialista fez atuar, a partir do século XIX, o princípio da solidariedade 

como dever jurídico.247  

Assaz, aqui, apontar o acerto da premissa traçada por  

BOBBIO, que bem se aplica de todo à conquista dos direitos sociais, no sentido de  

que “ na realidade, os homens não nascem nem livres nem iguais. Que os homens 

nasçam livres e iguais é uma exigência da razão, não uma constatação de fato ou 

um dado histórico.”248Com efeito, “a linha de separação entre estado de natureza, 

esfera econômica, sociedade civil, de um lado e estado civil, esfera política, estado 

político de outro, passa sempre entre sociedade de iguais (ao menos formalmente) e 

sociedade de desiguais.”249 
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Com base no princípio da solidariedade, então, passaram a ser 

reconhecidos como direitos fundamentais os chamados direitos sociais, que se 

realizam pela execução de políticas públicas destinadas a garantir amparo e 

proteção social aos mais fracos e mais pobres, ou seja, aqueles que não dispõem de 

recursos próprios para viver dignamente.250  

É pertinente a síntese delineada por COMPARATO: 

“O reconhecimento dos direitos humanos de caráter 

econômico e social foi o principal benefício que a humanidade 

recolheu do movimento socialista, iniciado na primeira metade 

do século XIX. [...] Os socialistas perceberam, desde logo, que 

esses flagelos sociais não eram cataclismos da natureza nem 

efeitos necessários da organização radical das atividades 

econômicas, mas sim verdadeiros dejetos do sistema 

capitalista de produção, cuja lógica consiste em atribuir aos 

bens de capital um valor muito superior ao das pessoas [...]. 

Os direitos humanos de proteção do trabalhador são, portanto, 

fundamentalmente anticapitalistas, e, por isso mesmo, só 

puderam prosperar a partir do momento histórico em que os 

donos do capital foram obrigados a se compor com os 

trabalhadores.”251 

Os direitos econômicos, sociais e culturais, identificados, 

sinteticamente, como direitos sociais, são, pois, de formação marcadamente  

recente. Chamados direitos fundamentais de segunda geração, durante o século XX, 

passam a ser introduzidos nas Constituições de diversos Estados sob o pensamento 

social decorrente de reflexão antiliberal.  

Este processo é apontado como de generalização dos direitos 

fundamentais, porquanto promovido o alargamento de seu respectivo  espectro.252 A 

generalização consistirá no progressivo, ainda que nunca definitivo, ajuste entre as 

informações de que os direitos são naturais, é dizer, que correspondem a todos os 
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seres humanos, e uma prática restritiva que circunscrevia seu desfrute a uma classe 

social, a burguesia.253  

Tem-se, outrossim,  que o verdadeiro detonante para o 

impulso da mentalidade social será a maturidade da secularização da economia que 

se produz refletindo os interesses da burguesia como nova classe dominante.254  

Destarte, o período posterior ao 1º grande conflito mundial é 

no qual se vislumbra a generalização constitucional dos direitos sociais, tendo-se, 

exemplificativamente, as Constituições Mexicana (1917) e de Weimar (1919) como 

pioneiras no âmbito da Seguridade Social, no seio do nascente Estado social,  mas 

que já tinham antecedentes desde a Revolução Francesa e desde  1848.255   

Indubitavelmente, a Primeira Guerra Mundial deu 

extraordinário impulso à luta por direitos sociais pelos trabalhadores.256  Segundo 

PINSKY, o complexo de culpa das classes governantes que conduziram o povo à 

carnificina tornou especialmente generosa a legislação social então aprovada.257  

Neste ponto, é pertinente a afirmação de COMPARARTO: 
“A cada grande surto de violência, os homens recuam, horrorizados, 

à vista da ignomínia que afinal se abre claramente diante de seus 

olhos; e o remorso pelas torturas, as mutilações em massa, os 

massacres coletivos e as explorações aviltantes faz nascer nas 

consciências, agora purificadas, a exigência de novas regras de 

uma vida mais digna para todos.”258 

Não se pode, também, esquecer a ameaça vermelha que 

rondava os detentores do poder em face da revolução Russa de outubro de 1917. 

Era necessário, então, “dar-se os anéis para não se perder os dedos”. 

Correlatamente, portanto, há de se apontar a ameaça ao mundo capitalista liberal  

representada pela revolução de outubro de 1917, porquanto não há como se 
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entender a história do século XX sem a revolução Russa e seus efeitos diretos e 

indiretos. O início da era Soviética fornece o incentivo para o capitalismo se reformar 

e o incentivo para se abandonar a crença na ortodoxia do livre mercado.259 

Tais fatores são as principais motrizes das conquistas 

estampadas nas constituições sociais. 

Cumpre ver que entre as guerras a economia mundial 

capitalista pareceu desmoronar e ninguém sabia exatamente como se poderia 

recuperá-la.260A Grande Depressão dos anos 1930, pois,  que se irradiou ao mundo 

a partir dos EUA, onde os efeitos foram particularmente severos, fez com que as 

classes trabalhadoras daquele país se mobilizassem em autodefesa, contra o 

desemprego e a pobreza extrema.261    

 A Segunda Guerra Mundial, tanto quanto a primeira, fomentou 

a luta pelos direitos sociais, inclusive por ter sido antecedida pela grande 

depressão.262 Também a derrota do fascismo e do nazismo, que haviam tentado 

destruir o Estado Social, atuou como fomentadora dos direitos sociais,  apontando, 

ainda, a necessidade de sua internacionalização.263  

Como efeito disto, a maioria das constituições redigidas após a 

Segunda Guerra Mundial incluía - entre seus dispositivos - a obrigação do governo 

nacional de manter a economia o mais próxima possível do emprego,264 tornando os 

direitos sociais verdadeiramente parte dos direitos humanos.265  

Com os direitos sociais surgem, assim, para o Estado, deveres 

de prestações eminentemente positivas, cujo escopo é a melhoria das condições de 

vida e, precipuamente, à promoção da igualdade material  - e não apenas puramente 

formal e abstrata - como nos direitos fundamentais de abstenção. Neles são 
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consideradas relevantes as diferenças.266  Igualdade como diferenciação e 

universalidade no ponto de chegada são os traços identificadores destes direitos.267 

 A intervenção estatal destina-se, pois, a neutralizar as 

distorções econômicas geradas na sociedade, assegurando direitos afetos à 

segurança social, ao trabalho, salário digno, à liberdade sindical, à participação nos 

lucros das empresas, à educação, acesso à cultura, dentre outros.268 Neles, como 

reconhece BOBBIO, os direitos não estão só para proteger dos malefícios do poder,  

mas, sim, para obter os benefícios do poder.269  

É assim que pretendem favorecer, na organização da vida 

social, o protagonismo da pessoa, sem, contudo, partir da  ficção, em que se 

baseiam os restantes direitos fundamentais de primeira geração. Para estes,  basta 

ostentar a condição humana para serem titulares dos mesmos. Não intentam, 

entretanto, por em mãos dos desfavorecidos instrumentos para que, de fato, possam 

competir e conviver como pessoas com os que não tem necessidade desses 

auxílios.270  

Em síntese, enquanto os direitos individuais funcionam como  

um escudo protetor  em face do Estado, os direitos sociais operam como barreiras 

defensivas  do indivíduo perante a dominação econômica de outros indivíduos.271 

 Aqui é essencial ter em conta que os direitos sociais emergem 

da crise do Estado liberal. A constituição Alemã de Weimar  documenta o auge da 

prefalada crise. É neste passo que as Constituições guinam suas facetas, agora 

para sociedade e não para o indivíduo, buscando, assim, reconciliar o Estado com a 
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sociedade, intento que estampa o sacrifício das teses individualistas.272 É a idéia de 

comunidade entre os homens.273 

Exsurge, assim, uma batalha doutrinária delineada por duas 

teses constitucionais: a do Estado Liberal, em declínio, e a do Estado Social em 

plena ascensão. Esse embate dialético preside a elaboração das novas declarações 

fazendo-lhes, em face disso, polêmico, obscuro e contraditórios seus respectivos 

conteúdos. Bem por isso, essa luta embarga e retarda a “normativização” das novas 

Constituições.274  

Eis a plataforma político-ideológica para a elaboração 

doutrinária da norma constitucional programática. Com efeito, as Constituições dos 

liberais – apontando os direitos clássicos de liberdade – foram forjadas, como visto,  

com o monopólio ideológico da sociedade burguesia em face do absolutismo 

derrotado. Diante disso, eram compromissos absolutamente estáveis.  

Com efeito, os direitos fundamentais de liberdade são gerados 

a partir do monopólio ideológico dos princípios a serem inseridos nas Declarações 

de Direito, porquanto a sociedade burguesa não tinha, até então, um credo político 

contestado. Bem por isso podia  lavrar a sua Constituição, ou seja, a Constituição 

dos liberais.275 

As novas Constituições, de matiz social, são elaboradas sob 

esta plataforma dialógica de embate, não apenas por parte de vencedores,  mas, 

essencialmente, delineando concessões dos detentores dos meios econômicos de 

produção. O corpo dos direitos sociais são, assim, erigidos sob a confluência dos 

jogos de forças diferentes.276 

BONAVIDES aponta com clareza: 
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“A instabilidade e o compromisso marcam, a contrário, o 

constitucionalismo social, desde o seu advento, fazendo frágeis os 

alicerces das Constituições que, a partir do primeiro pós-guerra deste 

século, buscam formas de equilíbrio e transação na ideologia do 

Estado social. A trégua constitucional em meio ao conflito ideológico 

se fez unicamente em razão de fórmulas programáticas introduzidas 

nos textos das constituições, sendo paradigma maior dessa criação 

teórica a Constituição de Weimar.”277 

Destarte, as Constituições contemporâneas exsurgem como 

documentos jurídicos de compromisso entre o liberalismo capitalista e o 

intervencionismo do Estado Social.278    

É importante, então, anotar que as normas tidas como 

programáticas são fruto deste compromisso entre forças liberais e as reivindicações 

populares de justiça social, ou seja, de uma luta aberta contra as injustiças 

sociais.279 

Assim é que a pressão das classes sociais não favorecidas 

pelas revoluções liberais – e ao contrário massificadas e exploradas pela revolução 

industrial - deu forte impulso à concepção das Constituições Sociais.  

Estas concessões Constitucionais, urge dizer, fruto da 

conversão das aspirações e necessidades gerais dos trabalhadores, são utilizadas 

como meio de neutralização e desativação do conflito social.280   

Não é por acaso que, em sociedades não tipicamente 

tradicionais e fracamente integradas, sujeitas, portanto, a fortes discriminações 

econômicas e político-culturais, como é o caso da brasileira,  muitas das normas 

ditas programáticas – principalmente em relação aos direitos fundamentais sociais – 

acabam  tendo apenas uma função tópica, retórica e ideológica. Nesse caso, seu 

objetivo não é depurar as concepções de eqüidade e justiça, nem garantir 

formalmente – muito menos materialmente - a correção de desequilíbrios setoriais, 
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das disparidades sociais, mas apenas forjar as condições simbólicas necessárias 

para uma assimilação acrítica da ordem jurídica.281 

Eis, verdadeiramente, um dos porquês de serem mascaradas 

sob a insígnia da programaticidade. Nestes exatos termos, não se pode deixar de 

apontar ser a doutrina da norma programática, além de outros importantes 

elementos,  um truque ideológico de neutralização político-social. 

Ato contínuo, impende ver que com a programaticidade entra 

em declínio o conceito jurídico das Constituições, penosamente estruturado pelos 

constitucionalistas do Estado Liberal.282 Destarte, a queda do grau de juridicidade 

das Constituições nessa fase se reflete no agigantamento de sua 

programaticidade.283 

 O velho direito constitucional entrou em crise, inaugurando, 

então, uma nova fase do constitucionalismo, até agora não totalmente superada, de 

programaticidade das constituições.  A Constituição de Weimar deriva desta 

transição,  quando, então, estava  o Estado Liberal em verdadeiro coma, sem, 

contudo, ainda haver nascido o Estado Social.284  

Nesta esteira, a Constituição declina em seu caráter jurídico 

ascendendo seu caráter meramente político285, o que é de todo ineficaz em termos 

de justiciabilidade e efetividade constitucional. 

Efetivamente, o retorno à programaticidade empalidece o que 

se havia conquistado em matéria de abstração constitucional, “porquanto o conteúdo 

normativo sobre que incidem as máximas programáticas, no constitucionalismo do 

século XX, tem uma vastidão abrangedora de toda esfera material da sociedade”.286 

Nesta linha evolutiva, com a afirmação do Estado Social de 

Direito, em meados do século XX, vai sendo, paulatinamente superada – ao menos 

nos Estados ao norte dos trópicos - a idéia de promessas não cumpridas de bem-
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estar geral das normas programáticas, dando-se-lhes alguma concretização, 

afirmando, assim, cada vez mais, seu respectivo caráter vinculante.287  

Não por acaso este período coincide com o que se tem 

denominado como era de ouro do século XX, que vai do  II pós-guerra até 

1973.288Ocorre que este tipo de Estado não foi alcançado pelo Brasil, onde as 

promessas da modernidade não se efetivaram289, em que pese a promessa 

esculpida pela CRFB de 1988. Consoante bem apontado por STRECK “de um lado 

temos uma sociedade carente da realização de direitos e, de outro, uma 

Constituição Federal que garante estes direitos da forma mais ampla possível.”290  

Insta ver, do que foi exposto, que o problema do 

constitucionalismo contemporâneo consiste justamente em determinar o caráter 

jurídico, ou não, das normas programáticas e, sobretudo, o grau de eficácia e 

aplicabilidade das normas insertas na Constituição.291 

 Com efeito, o recurso  às normas programáticas deslocou o 

eixo de rotação das Constituições nascidas durante a segunda fase do liberalismo, 

fazendo, então, tais Constituições entrarem em crise e culminando no 

reconhecimento dos direitos sociais posteriormente.292 

Impende, agora, reconhecer o caráter vinculante das normas 

programática293, devendo-se, outrossim, até mesmo abandonar essa  nomenclatura 

eis que impregnada de um ranço obstaculizador da efetividade da Constituição, 

consoante será melhor analisado no capítulo seguinte. 

BONAVIDES delineia acerca deste impreterível 

reconhecimento: 
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“Sem esse reconhecimento, jamais será possível proclamar  a 

natureza jurídica  da constituição, ocorrendo em conseqüência a 

quebra de sua unidade normativa. [...] O Estado de direito precisa de 

absorver a programaticidade das normas constitucionais. 

Atribuindo-se eficácia vinculante à norma programática, pouco 

importa que a constituição esteja repleta de proposições desse teor, 

ou seja, de regras relativas a futuros comportamentos estatais. O 

cumprimento dos cânones constitucionais pela ordem jurídica terá 

dado um largo passo à frente. Já não será fácil com respeito à 

constituição tergiversar-lhe a aplicabilidade e eficácia como os 

juristas abraçados a tese antinormativa, os quais, alegando 

programaticidade de conteúdo, costumam evadir-se ao cumprimento 

ou observância de regras e princípios constitucionais. [...] A 

programaticidade traz a sua presença tanto quanto possível para 

dentro da Constituição,  em ordem a apagar o funesto dualismo que 

gravita ao redor da suposta incompatibilidade dos fundamentos 

políticos como os fundamentos jurídicos da constituição.”294 

Vê-se, pois, que houve toda uma evolução histórica das 

normas programáticas até alcançarem o status jurídico constitucional295, não de 

todo, ainda, no Brasil. 

Reconstruir o conceito jurídico de Constituição passa, 

inexoravelmente, pela superação da teoria da norma programática, que, como visto, 

deve ser entendida na perspectiva de transição entre essas duas concepções de 

Constituição, sendo um meio termo entre elas.296 Foi, pois, engendrada em contexto 

histórico de transição já há muito superado.  

MORO acresce, ainda, que este processo  se opera na 

transição de Estados totalitários para democráticos, o que é aplicável à CRFB de 

1988, fruto que é da restauração democrática após a ditadura militar: 
“Ultrapassado o choque na transição entre as duas posturas ou ainda 

na transição de uma ordem jurídica autoritária ou totalitária para uma 

democrática, o que se espera é a progressiva afirmação da força 
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normativa da Constituição, como o reconhecimento de que todas as 

disposições constitucionais são normas, com todas as 

conseqüências decorrentes desse fato.”297 

Sendo, portanto, fruto deste processo de clivagem entre o 

Estado Liberal e o Estado Social, impende seja superada a idéia mesmo da 

existência de normas programáticas, devendo-se, outrossim, abandonar a própria 

terminologia.  

A necessidade desta superação, a contradição da idéia de 

norma programática com os modernos princípios de interpretação constitucional, 

assim como alguns parâmetros limitadores são analisados no capítulo que segue.  
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CAPÍTULO 3  

  AS NORMAS CONSTITUCIONAIS PROGRAMÁTICAS, 
NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO, CONTRADIÇÕES E 

RESPECTIVOS PARÂMETROS BALIZADORES  

 
3.1 A necessidade de superação da concepção atual de norma programática 

Como visto no capítulo precedente, os precursores da doutrina 

brasileira de classificação das normas constitucionais foram os constitucionalistas 

norte-americanos, lição da qual RUY BARBOSA tomou de empréstimo. 

O direito constitucional norte-americano, entretanto, não mais 

adota esta concepção, porquanto inexistente na doutrina estadunidense 

apontamentos nesse sentido, o que, com efeito, é indicativo de que lá a classificação 

já se encontra ultrapassada.298 

SARLET faz apontamento nesse sentido citando precedente da 

Suprema Corte: 

“Ressalte-se, ainda neste contexto, que mesmo a doutrina e a 

jurisprudência constitucional norte-americanas não se mantiveram 

fiéis aos postulados clássicos relativos ao problema da aplicabilidade 

e eficácia das normas constitucionais. Neste sentido, parece-nos 

oportuna a transcrição da seguinte passagem extraída de decisão  

proferida pela Suprema Corte em 1958 (caso Trop v.Dulles). Os 

preceitos da Constituição não são adágios vitais e vivos, que 

autorizam e limitam os poderes governamentais em nossa nação. Eles 

são regras do governo. Quando a constitucionalidade de um ato do 

Congresso é questionada perante este Tribunal, devemos aplicar 

estas regras. Se não fizermos, as palavras da Constituição nada mais 
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serão do que bons conselhos.”299 

Impende, então,  aduzir que se o criador rejeitou a criatura não 

há razão para que a doutrina e a jurisprudência brasileira continuem a reproduzir 

lição  já não mais vigente em seu próprio berço. 

Nada justifica, portanto, uma classificação que – além de  não 

ser feita pela própria Constituição – engessa-lhe em uma moldura que retira a 

efetividade de boa parte de suas normas. Conforme visto no capítulo anterior, 

também seu sentido histórico está sobejamente suplantado. 

A CRFB de 1988, decorridos dezenove anos de sua 

promulgação, acredita-se que já houve tempo suficiente para assimilação da 

necessidade de sua efetividade, sendo necessário conferir forma de norma jurídica a 

todas as suas disposições, sem exceção,300 cumprindo aos Juízes fazer respeitá-las 

e efetivá-las.301 

Colhe-se do constitucionalista MORO: 

“Por essa razão é que não podem ser aceitas construções doutrinárias 

ou jurisprudenciais que neguem aplicabilidade a parte das normas 

constitucionais. Seus defensores mais hábeis argumentam que, 

apesar das distinções entre elas, inexistiria disposições constitucionais 

destituídas de eficácia. Qualquer uma delas teria, pelo menos, a 

eficácia mínima de coibir comportamentos contrários à Constituição 

por parte dos poderes públicos ou de exercer a função de integração 

ou interpretação do ordenamento jurídico. Todavia, isso é pouco, e 

não satisfaz àqueles que pretendem que a Constituição deve ter 

função diretora na vida política e social do país. Para tanto, é 

necessário que os poderes públicos estejam comprometidos com o 

desenvolvimento e a efetivação de todas as normas constitucionais, 

não sendo suficiente a aludida ‘eficácia mínima’”.302 
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Não se pode perder de vista que grande parte das assim 

denominadas “normas constitucionais programáticas” veiculam normas 

jusfundamentais e é mesmo contraditória a idéia de direitos fundamentais 

dependentes de legislação infraconstitucional para sua realização. Vale dizer, não  

cabe aceitar a categoria de direitos fundamentais destituídos de aplicabilidade.303  

Hoje, é a própria Constituição a prescrever a aplicabilidade 

direta, visto que as normas constitucionais, além de serem direito atual, valem 

também como normas de aplicação direta.304 

De CANOTILHO extrai-se a seguinte lição: 

“Aplicabilidade directa significa, desde logo, nesta sede – direitos, 

liberdades e garantias – a rejeição da ‘idéia criacionista’ conducente 

ao desprezo dos direitos fundamentais enquanto não forem 

positivados a nível legal.”305  

Nestes termos, deve ser reduzido ao mínimo, não se admitindo 

mesmo a defasagem apregoada entre a Constituição e a realidade. Na sempre bem 

lançada lição de BOBBIO: 

“O campo dos direitos do homem – ou, mais precisamente, das 

normas que declaram, reconhecem, definem, atribuem direitos 

ao homem- aparece certamente, como aquele onde é maior a 

defasagem entre a posição da norma e sua efetiva aplicação. E 

essa defasagem é ainda mais intensa precisamente no campo 

dos direitos sociais. Tanto é assim que, na Constituição Italiana, 

as normas que se referem a direitos sociais foram chamadas 

pudicamente de ‘programáticas’. Será que já nos perguntamos 

alguma vez que gênero de normas são essas que não ordenam, 

proíbem e permitem num futuro indefinido e sem um prazo de 

carência claramente delimitado? E, sobretudo, já nos 

perguntamos alguma vez que gênero de direitos são esses que 
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tais normas definem? Um direito cujo reconhecimento e cuja 

efetiva proteção são adiados sine die, além de confiados à 

vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o ‘programa’ é 

apenas uma obrigação moral ou, no máximo política, pode ainda 

ser chamado corretamente de direito? [...] Partilho a 

preocupação dos que pensam que chamar de ‘direitos’  

exigências (na melhor das hipóteses) de direitos futuros significa 

criar expectativas, que podem não ser jamais satisfeitas, em 

todos os que usam a palavra ‘direito’ segundo a linguagem 

corrente, ou seja, no significado de expectativas que podem ser 

satisfeitas porque são protegidas. [...] A figura do direito tem 

como correlato a figura da obrigação.”306 

Vista assim, a Constituição não pode ser relegada em 

repositório, irresponsável e inconseqüente, de promessas não cumpridas, porquanto 

o sentido histórico, político e jurídico da Constituição escrita continuam hoje válidos. 

Com efeito, a Constituição é a ordem jurídica fundamental de uma comunidade e 

estabelece em termos de direito e com os meios do direito os instrumentos de 

governo, a garantir direitos fundamentais e a individualização de fins e tarefas. As 

regras e princípios jurídicos utilizados para prosseguir estes objetivos são  de 

diversa natureza e densidade. Todavia, no seu conjunto, regras e princípios 

constitucionais valem como  norma jurídica, ou seja, o direito constitucional é direito 

positivo.307  

Daí porque  - na exata dicção de CANOTILHO -“ marcando uma 

decidida ruptura em relação à doutrina clássica, pode e deve falar-se da ‘morte’ das 

normas constitucionais programáticas.”308  Sim, pois “às ‘normas programáticas’ é 

conhecido hoje um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos restantes 

preceitos da Constituição”309  

 

 Assaz, nesse passo, lembrar a sempre atual lição de 
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CAPPELLETTI: 

“É evidente que, nessas novas áreas do fenômeno jurídico, 

importantíssimas implicações impõem-se aos juízes. Em face de 

legislação social que se limita, frequentemente, a definir a finalidade e 

os princípios gerais, e diante de direitos sociais essencialmente 

dirigidos a gradual transformação do presente e formação do futuro, os 

juízes de determinado país bem poderiam assumir – e muitas vezes, 

de fato, têm assumido – a posição de negar o caráter perceptivo, ou 

‘self-executing’, de tais leis ou direitos programáticos.”310  

Um primeiro e importante passo consiste no abandono da 

própria nomenclatura relativa às normas programáticas, porquanto superada pelo 

processo histórico, assim como impregnada de forte conteúdo de caráter ideológico.  

Nestes termos, e na esteira da evolução delineada no capítulo 

anterior, esse abandono dever ser premente visto que os direitos e prerrogativas 

assim ditos programáticos serviriam apenas para conquistar o silêncio, o apoio, a 

lealdade e a subserviência dos segmentos sociais menos favorecidos pouco dando 

em termos de efetivação de seus direitos humanos e sociais.311 

  Consoante apregoado por EROS ROBERTO GRAU, 

prefaciando obra que sintetiza conferência em que o Professor CANOTILHO 

esclarece a polêmica relativa à injustificada afirmação de que “a Constituição 

dirigente morreu”, tem-se lição importante: 

“Penso já ser tempo de abandonarmos o uso dessa expressão, 

‘normas programáticas’, que porta em si vícios ideológicos 

perniciosos. Essas assim chamadas ‘normas programáticas’ são 

normas dotadas de eficácia normativa, seguramente.  O adjetivo não 

desqualifica o substantivo a que vem acoplada.”312 

De atenta análise, conclui-se que a classificação meramente 

semântica da norma constitucional – no que tange à sua aplicabilidade – pouco ou 
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nada contribui para interpretação de seu conteúdo.313 Daí concluir-se com MORO: 

“Então, a única utilidade da doutrina brasileira da aplicabilidade 

das normas constitucionais e de seu dogma  subjacente é servir 

como subterfúgio para que o Judiciário negue sua 

responsabilidade na guarda dos preceitos constitucionais tidos 

como de aplicabilidade mediata.”314 

 Com efeito, não pode mais o Judiciário esconder-se por 

detrás das normas ditas programáticas, visto que estas, além de definidoras de 

diretrizes para o legislador e para administração, vinculam, também, os tribunais, 

pois os juízes ‘têm acesso à constituição’, com o conseqüente dever de aplicar as 

normas em referência (por mais geral e indeterminado que seja o seu conteúdo) e 

de suscitar o incidente de inconstitucionalidade, nos feitos submetidos a 

julgamento.315 

 Não há porque cindir a Constituição em dois quadrantes; 

um aplicável e outro não.  Veja-se que já em acórdão de 29 de janeiro de 1969 o 

Tribunal da República Federal da Alemanha apregoava - premissas as quais são de 

todo aplicáveis ao caso brasileiro - o seguinte acerca das normas constitucionais 

programáticas: 
“a) quando a teoria sobre as normas  constitucionais 

programáticas pretende que na ausência de lei expressamente  

reguladora da norma esta não tenha eficácia, desenvolve uma 

estratégia mal expressada de não vigência (da norma 

constitucional), visto que, a fim de justificar-se uma orientação de 

política legislativa – que elevou à omissão do Legislativo – 

vulnera-se a hierarquia máxima normativa da Constituição; 

b) O argumento de que a norma programática só opera seus 

efeitos quando editada a lei ordinária que a implemente implica, 

em última instância, a transferência de função constituinte ao 

Poder Legislativo, eis que a omissão deste retira de vigência, até 

a sua ação, o preceito constitucional; 
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c) não dependendo a vigência da norma constitucional 

programática da ação do Poder Legislativo, quando – atribuível a 

este a edição de lei ordinária -, dentro de um prazo razoável, não 

resultar implementado o preceito, sua mora implica em violação 

da ordem constitucional; 

d) neste caso, tal mora pode ser declarada inconstitucional pelo 

Poder Judiciário, competindo a este ajustar a solução do caso 

sub judice ao preceito constitucional não implementado pelo 

legislador, sem prejuízo de que o Legislativo, exerça suas 

atribuições constitucionais.”316 

 

 Vale lembrar que  a norma dita programática resta inserida 

na Constituição com um escopo de proteção claramente estabelecido. Agora bem, 

esta proteção jurídica resta reduzida a sua mínima expressão ou simplesmente não 

existe, quando se traça o problema do reconhecimento e realização dos direitos 

fundamentais nos países subdesenvolvidos (política e economicamente), como é o 

caso do Brasil.317  

O fato é que milhões de seres humanos não desfrutam dos 

mais elementares direitos fundamentais sociais, em alguns casos porque não estão 

nem sequer reconhecidos e, em outros casos, ainda que reconhecidos, não tem uma 

efetiva proteção jurídica318, como é o caso do Brasil em face mesmo da teoria da 

norma constitucional programática.  

Exemplo de superação da teoria pode ser extraído de 

importante julgado exarado no âmbito do STF. Com efeito, era lugar comum, até 

bem pouco tempo atrás, as decisões judiciais aduzirem que a concretização do 

direito constitucional à saúde dependia de implementação de políticas públicas a 

cargo dos Poderes Executivo e Legislativo. Dizia-se, então, que o art. 194 da CRFB 

possuía caráter meramente programático. 
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Nada obstante, em pleito pertinente ao fornecimento de 

medicamentos, mais especificamente remédios a portadores do HIV, a matéria 

chegou ao Supremo Tribunal Federal que exarou decisão cuja ementa que, nada 

obstante longa, justifica a transcrição: 

“PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE 

RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER 

CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, 

E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA 

CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO 

DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das 

pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz 

bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve 

velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe 

formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas 

que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do 

vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 

e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como 

direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa 

conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder 

Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 

plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, 

ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA 

PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA 

CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por 

destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não 

pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob 

pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele 

depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 

cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 



irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a 

própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE 

MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento 

judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de 

medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do 

vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da 

Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na 

concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço 

à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada 

têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.”319 

Esse julgado, embora não tenha sido o pioneiro320, merece 

destaque pela extensão e eficácia que atribuiu ao direito fundamental à saúde e pela 

superação do dogma da mera programaticidade da norma constitucional.321 

É certo, entretanto, que neste tema se caminhou de um 

extremo ao outro, porquanto há casos de verdadeira inviabilização de orçamentos 

Municipais – no tocante à saúde – em face de decisões judiciais. São, entretanto, 

hipóteses excepcionais que, caso aferidas de forma cuidadosa, não superariam os 
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limites da reserva de consistência e da reserva do possível, que serão melhor 

analisados adiante. 

Eis, portanto, exemplo de superação da rançosa classificação 

meramente semântica das normas constitucionais em que o Poder Judiciário, 

assumindo sua missão de guardião da Constituição, reconheceu eficácia jurídica 

máxima a norma  de direito fundamental garantidora do direito à saúde.  

Há normas que são de aplicação e concretização mais fáceis e 

diretas, isso é inegável.  O Juiz Constitucional pode ter dificuldade em desenvolver e 

efetivar todas as normas constitucionais, não tendo como oferecer respostas a todas 

elas.322 

 A Constituição, em verdade, não opera milagres nem poderá 

tudo transformar em um passe de mágica. Há limitações para concretização daquilo 

que é delineado pela Constituição e a concretização de suas diretrizes ocorrerá, 

paulatinamente, na medida da evolução da democracia e das instituições jurídico-

políticas estatais e sociais.  

Há limites, ainda, para intervenção do Poder Judiciário na 

esfera dos outros poderes e na determinação de políticas públicas. Nesse exato 

diapasão, a rejeição da doutrina brasileira de aplicabilidade das normas 

constitucionais não significa que o Poder Judiciário, ao concretizar a Constituição, 

tudo poderá. Não se busca, aqui,  defender um “governo dos juízes”. O que se busca 

é uma atuação efetiva do Judiciário de forma absolutamente responsável e 

respeitando, sempre e sempre, os postulados democráticos.   

Mas há que se ter em conta que o problema da concretização 

da Constituição ser reduzido à questão semântica da classificação abstrata das 

normas constitucionais, segundo a linguagem do texto,  apenas oculta o verdadeiro 

problema dos limites da atuação jurisdicional constitucional que é exatamente a 

questão interpretativa.323 
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Isso, entretanto, há de ser sopesado com melhor funcionalidade 

pelos limites da reserva de consistência e reserva do possível, consoante se verá, 

tudo no caso concreto, e não por meio de uma classificação que, previamente, leva 

em conta apenas o caráter semântico do texto. 324 

Mesmo porque a idéia de norma constitucional programática não 

se coaduna, sendo mesmo contraditória, com os preceitos de interpretação 

constitucional da nova hermenêutica, consoante se passa expor. 

 

3.2 A idéia de norma constitucional programática e sua colisão com os 
modernos princípios de interpretação constitucional  

 

É importante anotar, em termos epistemológicos,  que o 

neopositivismo “elaborou uma metodologia que fez da hermenêutica o capítulo mais 

importante do novo Direito Constitucional.”325 

Adota-se, aqui, o posicionamento de que a interpretação  da 

Constituição, assim como do direito  em geral, possui caráter constitutivo e não 

meramente declaratório, porquanto, o intérprete, a partir do texto normativo, e do 

caso concreto, cria a respectiva solução.326  

É digno de nota, neste contexto, os apontamentos de 

DWORKIN acerca de como se deve interpretar o direito na busca de integridade. A 

interpretação construtiva da história jurídica passada é ilustrada pela metáfora de um  

romance escrito por vários autores.327 O jusfilósofo norte-americano pontifica que o 

direito deve ser interpretado e aplicado, pois,  como um romance escrito por vários 

autores,  cada qual um capítulo, sendo que cada autor deve ler o capítulo anterior, 

escrito pelo antecessor, e assim construir o próximo. Diz que os romancistas devem 

ter a seriedade de escrever não contos autônomos, mas sim de dar continuidade ao 

capítulo de seu antecessor, tudo com visão de integração. 
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Para o autor, decidir casos controversos é como este romance 

plural. Os Juízes devem interpretar os precedentes como se fossem o capítulo 

anterior do romance e, ato contínuo, escreverem o próximo capítulo na decisão do 

caso em julgamento.  

Em síntese, aduz que o dever do Juiz é interpretar a história 

que encontra e não inventar uma história melhor (interpretação de ajuste à história 

doutrinal). A distinção entre encontrar o direito logo ali328 e inventá-lo, com efeito, é 

errônea. O correto estará no meio termo: nem a invenção nem o simplismo 

dogmático. E não é diferente no que tange à interpretação da Constituição.329 

A interpretação da Constituição é perpassada por relevantes 

aspectos jurídico-políticos que lhe denotam especial faceta. Nestes termos, deve-se, 

conforme leciona GRAU, com apoio na lição de CANOTILHO, atentar que a 

Constituição é o estatuto jurídico do político330, o que, quando de sua interpretação, 

remete-nos a ponderação de valores políticos. Outrossim, ao penetrarem o sistema 

jurídico pela Constituição – quando assumem o papel de princípios – tais valores 

conformam a interpretação das regras constitucionais.331  

A par disso, a Constituição deve ser interpretada em seu todo e 

“não em tiras”, visto que se deve interpretar o direito e não textos normativos.332 

Outrossim, deve-se anotar a importância na interpretação 

constitucional dos princípios. “Por isso a interpretação da Constituição é dominada 

pela força dos princípios”.333 Portanto, o ponto de partida do intérprete da 

Constituição há de ser sempre os princípios constitucionais, eis que neles estão 

contidos os postulados básicos e estruturantes do sistema jurídico-normativo. Neste 

contexto, o intérprete deve iniciar sua exegese a partir dos princípios gerais e descer 

aos princípios específicos até que encontre a regra que regerá a hipótese 
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concreta.334 São, pois, os princípios, a pedra de toque da interpretação 

constitucional, bem assim do sistema infraconstitucional que lhe é derivado. 

Destarte, no campo da hermenêutica constitucional, é de todo 

aplicável, à presente pesquisa, os apontamentos de STRECK: 
“Desse modo, fazer hermenêutica jurídica é realizar um processo de 

compreensão do Direito. Fazer hermenêutica é desconfiar do mundo 

e de suas certezas, é olhar o direito de soslaio, rompendo-se com 

(um) hermé(nêu)tica jurídica tradicional-objetifivante prisioneira do 

(idealista) paradigma epistemológico da filosofia da consciência. Com 

(ess) a (nova) hermenêutica do Direito recupera-se o sentido-

possível-de-um-determinado-texto e não a re-construção do texto 

advindo de um significante-primordial-fundante.  Assim, por exemplo, 

não há um dispositivo constitucional que seja, em si e por si mesmo, 

de eficácia contida, de eficácia limitada ou de eficácia plena. A 

eficácia do texto do dispositivo advirá de um trabalho de adjudicação 

de sentido, que será feito pelo hermeneuta/intéprete.”335 

Dentre outros de salutar importância, elege-se, para efeito do 

presente estudo, os seguintes princípios constitucionais de interpretação que estão 

em rota de colisão com a idéia de norma constitucional meramente programática: 
- princípio da supremacia da Constituição; 

- princípio da unidade da Constituição e do efeito integrador; 

- princípio da força normativa;  

- princípio da máxima efetividade; 

- princípio da concordância prática;  

- princípio da interpretação das leis em conformidade com a 

Constituição; e, 

- princípio da proporcionalidade. 

 Far-se-á perfunctória análise dos referidos princípios e sua 

respectiva correlação – ou melhor dizendo, verdadeira contradição, 

incompatibilidade - com a idéia de norma constitucional programática. 
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3.2.1 Princípio da supremacia da constituição 
 

A Constituição, é cediço, encontra-se no ápice da pirâmide 

normativa e é dela que o restante do sistema retira seu fundamento de validade. 

Sendo, pois, a lei fundamental do Estado, como decorrência, toda atividade estatal 

lhe deve deferência. A atividade administrativa, legislativa e judicial hão de pautar-se 

pelos parâmetros delineados pela Constituição.  

 Segundo GEBRAN “a supremacia da Constituição é 

pressuposto de todo o Direito Constitucional moderno, e deve orientar 

fundamentalmente toda a interpretação do ordenamento jurídico constitucional e 

infraconstitucional”.336 Também pertinente, neste contexto, a lição de MORO: 
“O princípio da supremacia da constituição exige o comprometimento 

de todos os poderes públicos com as normas constitucionais. Isso 

significa que, caso um deles não cumpra suas tarefas e deveres 

constitucionais, os demais podem e devem agir, sob pena de deixar 

a constituição, que, ressalte-se, corporifica a vontade constituinte, à 

disposição do poder omisso.” 337 

A idéia da superioridade ou de supremacia da Constituição, é 

imperativo dizer, encontra-se imbricada a três outros elementos: a) a superioridade 

do poder constituinte em face do poder constituído; b) Constituição rígida e c) 

controle de constitucionalidade. 

Estas categorias estão umbilicalmente ligadas à idéia de 

supremacia da Constituição, que, portanto, é vetor primordial na interpretação  

constitucional, bem assim da legislação infraconstitucional que lhe é derivada ou 

anterior. Toda interpretação constitucional, então, está jungida a idéia de supremacia 

da Constituição. Por sua vez, a verdadeira supremacia da Constituição está 

indissociavelmente ligada à sua efetividade (eficácia social).338   

Ao fazer depender a efetividade da Constituição de 

interposição legislativa infraconstitucional, a doutrina da classificação das normas 

constitucionais - com a idéia de norma programática - colide com o postulado da 
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supremacia da constituição, eis que inverte o princípio. O que torna o poder 

constituinte derivado subordinante ao originário. Com efeito, a eficácia da 

Constituição, no tocante a estas normas, resta paralisada até que o Poder 

Legislativo regulamente a norma tida como programática. 

Justamente por isso a teoria da norma programática colide com 

o princípio da supremacia da Constituição. 

 
 
3.2.2 Princípio da unidade da constituição e do efeito integrador 

   

A Constituição é fruto de forças políticas plurais - que atuam no 

tecido social - e que, por decorrência, acabam espelhadas no documento. Esse 

antagonismo político-democrático, entretanto, há de ser neutralizado, ou ao menos 

contemporizado, na aplicação e concretização da Constituição. Exsurge, com tal 

escopo, o princípio da unidade. 

 CANOTILHO obtempera: 
“O princípio da unidade hierárquico-normativa significa que todas as 

normas contidas numa constituição formal têm igual dignidade (não há 

normas só formais, nem hierarquia de supra-infra-ordenação dentro da lei 

constitucional). [...] O princípio da unidade, como princípio de decisão, 

dirige-se aos juízes e a todas as autoridades encarregadas de aplicar as 

regras e princípios jurídicos, no sentido de as ‘lerem’ e ‘compreenderem’, 

na medida do possível, como se fossem obras de um só autor, exprimindo 

uma concepção correcta do direito e da justiça” 339 

A idéia de unidade da Constituição – enquanto princípio 

interpretativo - está atrelada a imprescindível necessidade de se evitar contradições 

(antinomias, antagonismos) entre suas normas.  O princípio obriga o intérprete a 

harmonizar os espaços de tensão entre as normas de forma a tê-las como 

integrantes de um sistema interno unitário de regras e princípios.340 

Na interpretação constitucional, portanto, impende se evitar 

contradições, obliterando-se limitações unilaterais. Assim, jamais poder-se-á anular 

(de forma absoluta) um comando em detrimento do outro. É, então, neste exato 
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diapasão que desponta com proeminência a necessidade de aplicação do princípio 

da concordância prática entre as normas constitucionais em conflito, sempre tendo 

em vista que, via de regra341, inexistem princípios absolutos.  

Enquanto documento jurídico-político, pois, tem a Constituição 

a missão de dar unidade e caráter sistemático ao ordenamento jurídico, sendo, 

então, de substancial importância, o princípio da unidade.342 

Associado ao princípio da unidade tem-se, também, o princípio 

do efeito integrador, o qual, precisamente, significa que “na resolução dos problemas 

jurídico-constitucionais deve se dar primazia aos critérios ou pontos de vista que 

favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política”.343 

Estas diretrizes são aplicáveis a todas as normas 

constitucionais, sem exceção. Assim sendo, o princípio da unidade é colidente com a 

idéia de  normas constitucionais  programáticas, eis que não se pode admitir que a 

Constituição, enquanto unidade, tenha parte de seus dispositivos (normas 

programáticas) com total bloqueio de sua eficácia.  

Ainda, há que se dizer que a idéia de norma programática 

hierarquiza as normas insertas na Constituição. É assim na medida em que parte da 

Constituição (as normas auto-aplicáveis) possuem status jurídico superior 

relativamente a outro gênero (as normas programáticas). Além disso, a cisão dura 

efetuada por esta classificação é completamente infensa à idéia de concordância 

prática entre as normas constitucionais. 

A atribuição de programaticidade, portanto, não se coaduna 

nem com o princípio da unidade nem com o princípio do efeito integrador. 

 

3.2.3 Princípio da força normativa da constituição 
 

Talvez nenhum outro princípio de interpretação constitucional 

seja mais contraditório com a idéia de norma constitucional programática do que o 

princípio da força normativa. 
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Como visto nos capítulos anteriores, no Estado 

contemporâneo, a concepção de meros conselhos das constituições liberais, 

mormente com a vanguarda do postulado da força normativa, inexiste possibilidade 

de se negar eficácia vinculante e imediata a toda e qualquer norma constitucional.  

Dentre  substancial mudança de paradigma - ocorrida ao longo 

do século XX – tem-se a atribuição de força normativo-jurídica às disposições 

constitucionais. Superou-se, pois, a concepção - que vigorou na Europa no século 

XIX - de que a Constituição não passaria de documento com cunho essencialmente 

político. Nestes termos, passa a ser premissa basilar, no estudo da Constituição, 

assim como do direito constitucional como um todo, o reconhecimento da 

imperatividade de suas normas, tais quais as demais normas jurídicas 

infraconstitucionais.344 

De suma importância, no que tange a guinada delineada, é a 

obra de HESSE345, fruto de sua aula inaugural na Universidade de Freiburg, na 

República Federal da Alemanha, em 1959.  

O jurista alemão defende que a Constituição, ainda que de 

forma limitada, possui força própria motivadora e ordenadora da vida do Estado.346 

Para tanto, busca traçar a distinção entre categorias que denomina como 

Constituição real e Constituição Jurídica. Aduz que ambas estão em relação de 

coordenação, condicionando-se mutuamente. A Constituição, então, não caracteriza 

apenas um ser, mas, também, um dever ser. “Determinada pela realidade social, ao 

mesmo tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir como 

fundamental nem a pura normatividade, nem a simples eficácia das condições sócio-

políticas e econômicas”.347  

A força normativa da Constituição, é imperioso frisar, possui 

limites, porquanto se as leis culturais, sociais, políticas e econômicas imperantes são 

ignoradas pela Constituição, ela carecerá de sua força vital. A disciplina normativa, 
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delineada por uma Constituição abstrata e teórica, não se concretizará.348 Assim, o 

desenvolvimento da força normativa da Constituição, tanto será maior quanto mais a 

Constituição busque lograr corresponder à natureza singular presente. Está, 

portanto, condicionada pela realidade histórica. 

Isto, entretanto, não implica aduzir que a Constituição não 

possua força ativa propulsora de modificações nas estruturas sociais e estatais. Nas 

palavras de HESSE: 
Embora a Constituição não possa por si só, realizar nada, ela pode 

impor tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas 

tarefas forem efetivamente realizadas, se existir disposição de 

orientar a própria conduta segundo a ordem estabelecida, se, a 

despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes dos 

juízos de conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar 

esta ordem. Concluindo, pode-se afirmar que a constituição 

converter-se-á em força ativa se fizerem-se presentes, na 

consciência geral – particularmente, na consciência dos principais 

responsáveis pela ordem constitucional – não só a vontade  de 

poder, mas também a vontade de constituição.349 

Nesse diapasão, o desenvolvimento da força normativa da 

Constituição está ligada não apenas ao seu conteúdo, mas também à sua prática 

pelos participantes da vida constitucional. É o que o HESSE denomina vontade de 

constituição.350 “Portanto, a intensidade da força normativa da constituição 

apresenta-se, em primeiro plano, como uma questão de vontade normativa, de 

vontade de Constituição”.351 

Cumpre, ainda, destacar o relevante papel da interpretação 

constitucional para consolidação e preservação da força normativa da Constituição. 

Nestes termos, a interpretação adequada “é aquela que consegue concretizar, de 
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forma excelente, o sentido da proposição normativa dentro das condições reais 

dominantes numa determinada situação”.352  

Tem-se aqui, então, uma via de mão dupla, visto que o 

princípio da força normativa da Constituição, ao passo que reforça e condiciona a 

interpretação constitucional, o é, por outro lado, calcada e alicerçada pela 

interpretação da Constituição. 

Assim, a partir da noção de força normativa, a Constituição 

passa, de mero documento político, a ter força de norma jurídica imperativa. Tal 

mudança de concepção implicou verdadeira revolução no direito constitucional 

porquanto delineada a possibilidade de postulações, aos órgãos encarregados da 

jurisdição, a partir dos ditames traçados constitucionalmente. 

Nada mais contraditória com a necessária força normativa da 

Constituição do que a idéia de que existam normas com caráter meramente 

programático, a depender de ulterior legislação infraconstitucional para sua 

concretização. Sendo que a teoria da norma programática retira, de maneira total, a 

força normativa dos dispositivos constitucionais assim classificados. 

Umbilicalmente ligada ao postulado da força normativa é a 

necessidade de se possibilitar a máxima efetividade da Constituição, o que, alçado à 

categoria de princípio, será analisado logo a seguir. 

 

 

3.2.4 Princípio da máxima efetividade 
 

A efetividade da Constituição consiste, precisamente, na 

realização, em concreto, no mundo fenomênico, dos comandos abstratos traçados 

pela Magna Carta. Em sua materialização – ou na força operativa - dos preceitos 

constitucionais. O direito existe para realizar-se e o direito constitucional, a partir da 

noção da força normativa da constituição, disto não se divorcia. Daí o acerto da lição 

de BONAVIDES: “Os direitos fundamentais, em rigor, não se interpretam; 

concretizam-se.”353 
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Com efeito, a Constituição sem eficácia social nada mais é do 

que um texto ou uma “folha de papel”. Muito do descrédito acoimado ao 

Constitucionalismo no Brasil - havendo várias vozes, inclusive, apontando a 

necessidade de uma nova Constituição - está associado à falta de efetividade da  

Constituição de 1988, bem assim  sua incapacidade de moldar e submeter à 

realidade social.354  Irmã siamesa da falta de efetividade - ao paralisar a efetivação 

da Constituição -  é o postulado da norma constitucional programática. 

A par de operar de acordo com os condicionamentos históricos, 

a Constituição deve impulsionar prospectivamente as relações sociais. Tal impulso, 

embora relativamente limitado, é derivado de sua força normativa, como visto. É 

exatamente nesta tensão dialética - entre o texto e a realidade - que se definem os 

limites e possibilidades da Constituição, bem como da interpretação 

constitucional.355 

Sinteticamente, acerca do princípio da efetividade, pode-se 

dizer que ele é operativo em relação a todas as normas constitucionais e pode ser 

assim formulado: à  norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior 

eficácia lhe dê.356  

Contraditoriamente, a interpretação  semântica do  sentido do 

texto, apontando  que a norma constitucional é meramente programática, atribui à 

Constituição  o sentido  de menor eficácia possível àquele preceito. 

Segundo BARROSO, a idéia de efetividade traduz a mais 

notável preocupação do constitucionalismo nos últimos tempos. “Ligada ao 

fenômeno da juridicização da Constituição, e ao reconhecimento e incremento de 

sua força normativa, a efetividade merece capítulo obrigatório na interpretação 

constitucional”.357 

Portanto, a classificação combatida, ao cindir a Constituição em 

normas aplicáveis e não aplicáveis sem interposição legislativa, faz menoscabo ao  

princípio da máxima efetividade da Constituição. 
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3.2.5 Princípio da interpretação das leis em conformidade com a constituição 
 

A trajetória e desenvolvimento da interpretação conforme a 

Constituição é derivada da Corte Constitucional Federal alemã, onde sua 

importância é crescente.358 

Este princípio de interpretação é, fundamentalmente, manejado 

no âmbito do controle de constitucionalidade das leis. Tem, portanto, como precípuo 

campo, a jurisdição constitucional. Mas não tão-somente. Tem por desiderato 

assegurar a constitucionalidade da interpretação da norma e ganha relevância 

autônoma quando a utilização dos vários elementos interpretativos não permite a 

obtenção de um sentido unívoco.  Diante, então, do caráter plurissignificativo da 

norma, deve-se interpretá-la de forma compatível com a Constituição.359 Levando 

em conta o princípio da interpretação conforme, pois, o tribunal declara qual das 

possíveis interpretações se revela consentânea com a Constituição. 

Com efeito, haverá oportunidade para interpretação conforme a 

Constituição sempre que existam – diante do texto da disposição legal – diferentes 

possibilidades de interpretação e, algumas delas, divorciem-se da Constituição. 

Neste ínterim, o tribunal procede à exclusão das possibilidades interpretativas 

incompatíveis com a Constituição.360 

O princípio da interpretação conforme, urge frisar, apresenta-se 

imbricado ao princípio da unidade da Constituição, porquanto, ao se considerar, no 

sistema normativo como um todo, a superioridade da Constituição, impele sejam as 

demais normas do ordenamento interpretadas conforme os ditames parametrizados 

pela Constituição.361 

 

 

                                            
358 BARROSO, L.R. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p.181. 
359 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed., Coimbra: 
Almedina, 1997, p.1226. 
360 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 230. 
361 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 231. 



Traço característico é possuir, por escopo, o máximo 

aproveitamento dos atos emanados do legislador democrático, buscando-se, assim, 

evitar a nulidade da norma, quando, diante da interpretação conforme, possa-se-lhe 

evitar a nulidade. Exsurge, aqui, faceta do princípio derivada  do postulado da 

presunção de constitucionalidade das leis. 

Outrossim, a interpretação conforme a Constituição possui 

limites. O intérprete – a pretexto de dar matiz constitucional à norma – não poderá 

contrariar seu sentido literal. Não se deve, pois, conferir a uma lei sentido 

inequivocamente contrário ao seu texto. Tampouco  poderão falsear os objetivos do 

legislador. Não possui, pois, este princípio, delegação incondicional para que o 

tribunal proceda à melhoria ou o aperfeiçoamento da lei, visto que tal incumbência é 

pertinente ao legislador democrático.362 

A lição de CANOTILHO é pertinente no que concerne ao tema:  
“a interpretação conforme a constituição só é legítima quando existe 

um espaço de decisão (= espaço de interpretação) aberto a várias 

propostas interpretativas, umas em conformidade com a constituição 

e que devem ser preferidas, e outras em desconformidade com ela; 

no caso de se chegar a um resultado interpretativo de uma norma 

jurídica em inequívoca contradição com a lei constitucional, impõe-se 

a rejeição, por inconstitucionalidade, dessa norma” (....) “a 

interpretação das leis em conformidade com a constituição deve 

afastar-se quando, em lugar do resultado querido pelo legislador, se 

obtém uma regulação nova e distinta, em contradição com o sentido 

literal ou sentido objectivo claramente recognoscível da lei ou em 

manifesta dessintonia com os objectivos pretendidos pelo 

legislador.”363 

Não por acaso tal princípio colide com a teoria da norma 

constitucional programática, visto que a idéia de que a Constituição, para ter eficácia 

e efetividade, irá depender da norma infraconstitucional, inverte de ponta-cabeça o 

princípio da interpretação conforme. 
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3.2.6 Princípio da proporcionalidade364 

 

O princípio da proporcionalidade está atrelado à perspectiva de 

efetividade dos direitos fundamentais e controle dos atos legislativos prenunciando 

uma maior aproximação entre os sistemas da common law e civil law.365 É corolário 

da proteção dos direitos jusfundamentais e da proteção de seu respectivo núcleo 

essencial.366 Com efeito, o princípio acompanha a história dos direitos fundamentais 

e irá surgir como decorrência da passagem do Estado de Polícia para o Estado de 

Direito.367 

A importância de todo o estudo do princípio da 

proporcionalidade na Alemanha deve-se ao fato de que foi lá alçado, do direito 

administrativo ao direito constitucional, por obra do Tribunal Constitucional, 

principalmente a partir da 2ª grande guerra.368 Sua ascensão representou, 

igualmente, verdadeira virada científica em países europeus que adotam o controle 

jurisdicional de constitucionalidade.369  

 Já a vertente anglo-saxônica é conhecida como princípio da 

razoabilidade e foi, em um primeiro momento, decorrente do sentido processual do 
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devido processo legal.370 Paulatinamente, vai ganhando o sentido substancial que 

vai inspirar  a  jurisprudência norte-americana onde se tornou fonte de expressiva 

força nos últimos dois séculos.371  

Consoante leciona CADEMARTORI:  
“As raízes dos postulados sobre razoabilidade derivam do âmbito 

jurídico-processual, mais precisamente, da garantia  do due process  

of law (devido processo legal), a qual veio a consagrar-se como 

fundamento constitucional apto a permitir o controle pelo judiciário 

dos atos do Legislativo.”372 

O princípio da proporcionalidade é decorrência lógica da 

estrutura dos princípios como mandatos de otimização, ou seja, como normas que 

ordenam que algo seja realizado na maior extensão possível, dentro das 

possibilidades fáticas e jurídicas, consoante visto no capítulo primeiro, na esteira do 

ensinamento de ALEXY. 

Esta necessidade de máxima efetivação de todos os princípios 

leva, no caso de conflito, a raciocínios de ponderação, na busca pela maior 

efetividade dos princípios incidentes, visto que as restrições imprimidas, aos 

princípios em colisão, não podem ser inúteis, inidôneas ou desproporcionais. O 

princípio, assim, implica em sensível redução, senão exclusão, do risco de 

dissolução da força jurídica das normas constitucionais, a contrário sensu  do que é 

feito pela teoria da norma programática ao anular a norma-princípio objeto da 

interpretação.  

O preceito da proporcionalidade, dessa forma, decorre 

logicamente da estrutura prima facie dos princípios e, segundo ALEXY,  divide-se 

nos preceitos parciais da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito373.  
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O preceito parcial da adequação exige a demonstração de 

aptidão do ato e sua conformidade com o fim que motivou sua adoção, ou seja, o 

meio proposto deve ser apto à promoção do fim pretendido. Assim, um meio é 

adequado quando promove minimamente o fim a que se propõe.374  

 Por seu turno, o preceito parcial da necessidade exige um 

exame comparativo entre os meios propostos ao atendimento do fim pretendido. Um 

meio será necessário, caso o “ fim não possa ser atingido de outra maneira que 

afete menos o indivíduo375”. Portanto,  um meio é necessário quando não houver 

meios alternativos que possam promover igualmente o fim sem restringir, na mesma 

intensidade, os direitos afetados.376 

O preceito parcial da proporcionalidade em sentido estrito ou 

da ponderação exige que, quanto maior o grau de satisfação de um princípio e de 

restrição a  outro, maior deve ser o grau de sua importância para o caso concreto. O 

meio será desproporcional se a importância do fim não justificar a intensidade da 

restrição dos direitos em jogo.377 

ALEXY apresenta a seguinte regra: 

“Quanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de 

um principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 

satisfacción del outro.”378 

Como exemplo desse procedimento, ALEXY cita a decisão do 

Tribunal Constitucional Federal alemão que analisou o conflito entre o direito 
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fundamental de informação e o direito fundamental de proteção à dignidade no caso 

Lebach.379  

 Foram assassinados quatro soldados do exército federal que 

realizavam a guarda de um depósito de munições. Um dos responsáveis pelo crime 

foi  julgado e condenado à pena de prisão. Quando estava em vias de ser libertado 

determinado programa televisivo anunciou a exibição de documentário chamado “O 

assassinato de soldados em Lebach”. Em face disso, o apenado,  que estava 

prestes a sair da prisão, levou ao Judiciário a alegação de que a transmissão do 

documentário, em que seu nome e fotografia eram apresentados, violava seu direito 

fundamental à intangibilidade de sua dignidade e de livre desenvolvimento de sua 

personalidade o que prejudicaria sua ressocialização. Após indeferimento do pleito 

pelos tribunais ordinários, foi apresentado recurso constitucional - perante o Tribunal 

Constitucional Federal - que decidiu pela proibição da exibição do documentário.  

Na decisão o Tribunal verificou se a exibição do documentário 

– que fazia expressa menção ao nome e à imagem do autor do delito - era adequada 

ao escopo de informação da população sobre a eficácia da imposição da pena, o 

efeito de intimidação nos atores potenciais e o “fortalecimento da moral pública e da 

responsabilidade social”. 

Confirmada a adequação do meio, passou à verificação da 

necessidade do meio (menção do nome e imagem do autor do delito), tendo 

entendido que a indicação dos dados e da situação dos envolvidos seria necessária 

a promoção dos fins perseguidos.  

No exame da proporcionalidade em sentido estrito, portanto na 

formulação da regra de colisão, o Tribunal considerou as seguintes circunstâncias 

(1) o documentário tratava de “repetição de uma informação sobre um delito que não 

responde a interesse atual de informação”, e (2) a exibição punha “em perigo a 

ressocialização do autor”. A vista dessas circunstâncias, deveria prevalecer o direito 

de intimidade do condenado frente ao direito de informação. Assim, “uma informação 

televisiva repetida, que não responde a um interesse atual de informação sobre um 
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fato delituoso grave e que põe em perigo a ressocialização do autor está 

jusfundamentalmente proibida.”380 

No âmbito brasileiro, o Supremo Tribunal Federal empregou 

pela primeira vez a expressão  princípio da proporcionalidade  - em sede de controle 

de constitucionalidade – em 1993 quando deferiu medida liminar de suspensão dos 

efeitos da Lei Paranaense nº 10.248 de 14.04.93.381 De lá para cá tem sido 

freqüente a adoção tanto pelo STF, quanto por outros tribunais nacionais382, do 

princípio ora em testilha, consoante ilustra a decisão proferida pela 2ª Turma do 

Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 82.969-4, relatado pelo Ministro 

Gilmar Ferreira Mendes383: 
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Lembre-se que o princípio da proporcionalidade, também 
denominado princípio do devido processo legal em sentido 
substantivo, ou ainda, princípio da proibição do excesso, constitui 
uma exigência positiva e material relacionada ao conteúdo de atos 
restritivos de direitos fundamentais, de modo a estabelecer um “limite 
do limite” ou uma “proibição de excesso” na restrição de tais direitos. 
A máxima da proporcionalidade, na expressão de ALEXY, coincide 
igualmente com o chamado núcleo essencial dos direitos 
fundamentais concebido de modo relativo – tal como o defende o 
próprio ALEXY. Neste sentido, o princípio ou máxima da 
proporcionalidade determina o limite último da possibilidade de 
restrição legítima de determinado direito fundamental. São três as 
máximas parciais do princípio da proporcionalidade em sentido 
estrito. (...) Há se perquirir, na aplicação do princípio da 
proporcionalidade, se em face do conflito entre dois bens 
constitucionais contrapostos, o ato, impugnado afigura-se adequado 
(isto é, apto para produzir o resultado desejado), necessário (isto é 
insubstituível por outro menos gravoso e igualmente eficaz) e 
proporcional em sentido estrito (ou seja, se estabelece uma relação 
ponderada entre o grau de um princípio e o grau de realização do 
princípio contraposto). 

É inegável que a sede primordial do âmbito de incidência do 

princípio da proporcionalidade é no controle de constitucionalidade material da 

legislação.  Tem-se de ver, contudo, que embutido neste princípio vem à 

possibilidade de manejo de um maior ativismo judicial, na medida em que, com ele, 

o Juiz atua por um prisma mais aberto, sindicando o exame de aplicabilidade das 

normas, sobretudo no plano constitucional.384 Outrossim,  não se pode negar seu 

forte viés interpretativo, e, nesse ponto, o importante papel – ainda que instrumental 

-  no âmbito da presente pesquisa.  

Com efeito, se o princípio da proporcionalidade condiciona o 

exercício da função legislativa, de modo a impedir abuso ou fraude à Constituição 

por meio da lei385, não é irrazoável ser concebido de forma a obliterar a interpretação 

da Constituição que lhe retira a própria eficácia, como feito pela idéia mesma de 
                                                                                                                       

demais crimes. O que não encontra amparo constitucional, a meu ver, é a vedação, geral e abstrata, 
da progressão. Como demonstrado, essa proibição não passa pelo juízo de proporcionalidade. [...] 
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norma programática. Com efeito, como corolário necessário da concordância prática 

e preservação do núcleo essencial da norma, o princípio é avesso à teoria da norma 

programática. 

Assim, conquanto atue de forma prevalentemente na forma de 

jurisdição negativa, em determinadas hipóteses, poderá atuar corrigindo “as 

insuficiências legislativas provocadas pelo próprio Estado com lesão de espaços 

jurídico-fundamentais.”386 

Não pode, entretanto, o princípio ser vulgarizado, devendo ser 

utilizado como último recurso na argumentação jurídico-constitucional, ou seja, 

apenas quando seja impossível a resolução do problema com a utilização dos 

demais critérios interpretativos.387 

 

3.3 O dogma de vedação de atuação do juiz como  legislador positivo 
 

 O tema da presente pesquisa está intimamente relacionado 

ao tema da omissão de atuação dos poderes públicos relativamente aos ditames 

traçados constitucionalmente. Impende, então, aduzir com BONAVIDES que “quem 

governa com grandes omissões constitucionais de natureza material menospreza os 

direitos fundamentais e os interpreta a favor dos fortes contra os fracos.”388 

Ora, um dos grandes obstáculos à efetivação da Constituição 

é a arraigada idéia de que o Poder Judiciário somente pode atuar como legislador 

negativo. Há um verdadeiro mito de vedação da atuação do juiz como legislador 

positivo. Cabe, aqui, aduzir com STRECK  que “ o mito só é mito para quem não 

sabe que é mito, ou seja, o mito só é mito para quem nele acredita.”389 
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Essa idéia é, ademais, subjacente à doutrina brasileira da 

aplicabilidade das normas constitucionais, impedindo e obstaculizando a eficácia das 

normas que se tem denominado de “programática”.390 Esta vedação é afirmação 

corrente, mormente no âmbito do STF, consoante ilustra a seguinte ementa: 

“O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI FORMAL 

TRADUZ LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

JURISDICONAL DO ESTADO. -  A reserva  de lei constitui postulado 

revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas 

matérias a elas sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título 

primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula 

constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis  

que a sua incidência reforça o princípio, que, fundando na autoridade 

da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária 

submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do 

legislador. – Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo 

postulado constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição  

de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – 

RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em 

assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, 

afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema 

constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. 

É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário – que não dispõe de 

função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é 

institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, 

desse modo,  no contexto de um sistema de poderes essencialmente 

limitados, competência que não lhe pertence, com evidente 

transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.”391 

Esse postulado é, sem dúvida, um dos grandes obstáculos à 

efetivação da Constituição. É a arraigada idéia de que o Poder Judiciário somente 

pode atuar como legislador negativo. Impede-se, com isso, que o Judiciário, mesmo 

em face de determinada inconstitucionalidade  por omissão, seja total ou parcial, 

corrija a situação mediante atuação ativa. 
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 Mas a questão tem de ser analisada em seus devidos termos. 

Ora, se o Judiciário pode invalidar – mediante a declaração de inconstitucionalidade 

(formal e material) – os atos legislativos emanados do Parlamento, não há como  

impedir  atuação muito menos invasiva como é a atuação no caso de supressão de 

omissão legislativa.  Em um regime democrático, decisões de supressão legislativa 

são menos problemáticas do que decisões que invalidam atos legislativos.392 

Igualmente, não há vedação ao controle de constitucionalidade por omissão no 

Brasil.  Pelo contrário, há duas específicas ações constitucionais para tanto: o 

mandado de injunção e a ação de inconstitucionalidade por omissão. 

Apraz lembrar que já na memorável decisão de  Marbury  vs 

Madson, Marshall atribuiu ao Judiciário à função de controle da constitucionalidade 

de atos dos demais poderes, embora não houvesse, para tanto, autorização 

expressa na  Constituição norte-americana. Se isso ocorreu já em 1803, não há 

porque  manter essa postura de auto-contenção no Brasil.393 Frise-se, a atuação do 

Poder Judiciário não impede  a ulterior atuação do Legislativo. 

Outrossim, de se destacar que as Constituições 

contemporâneas não se limitam, como as liberais do século XIX, a garantir proteção 

jurídica de mera abstenção, indo muito além, ou seja, determinando, sim, efetiva 

atuação positiva.394 

De mais a mais, a decisão não terá caráter abstrato e geral, 

mas, sim, caráter concreto, cingindo-se à hipótese em que se verifica a omissão ao 

processo em que é chamado a intervir.  

Restringir a atuação do juiz constitucional à atividade dessa 

natureza somente faria sentido se a guarda da Constituição - e dos direitos 
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fundamentais - exigisse apenas tal espécie de atividade.395A lição de MORO é 

precisa neste ponto: 

“Como as constituições não mais apenas garantem direitos já 

assegurados, mas também  realizam promessas constitucionais de 

direitos – como a universalização da saúde e da educação, cuja 

implementação demanda a atuação do poder público -, resta evidente 

que a eficácia da jurisdição constitucional será comprometida caso 

seja atribuído ao juiz função meramente negativa.Se o juiz 

constitucional não tiver meio para forçar ação dos demais poderes 

constituídos para o cumprimento da Constituição ou se não tiver meio 

para atuar supletivamente, então não exercerá a guarda da 

Constituição relativamente às normas constitucionais cuja 

implementação demande ação, e não omissão do Estado.”396 

 Na esteira da lição de CAPPELLETTI, os Juízes são chamados 

“a interpretar e, por isso mesmo, a esclarecer, integrar, plasmar, transformar, e não 

raro a criar ex novo o direito.”397  Isto, entretanto, não significa que os Juízes atuem 

como legisladores, nada obstante, efetivamente, em determinadas hipóteses,  atuem 

na criação do direito.398 

Cumpre, pois, ao Judiciário assumir postura ativa, no afã da 

propagação da força da Constituição, em postura de transformação da realidade, 

não se cingindo, tão apenas, em  atividade de mera censura à atividade dos demais 

poderes constituídos.399 Cumpre lembrar que com a evolução do sentido do Direito, 

no século XIX e sobretudo no XX, cresce o protagonismo do Direito Judicial na 

positivação dos direitos fundamentais. A garantia judicial dos direitos, ao permitir de 

fato sua eficácia, forma parte do processo de positivação.400 
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Veja-se o exemplo da Suprema Corte dos Estados Unidos da 

América  no emblemático Brow v. Board of Education, de 1954. Nessa decisão, 

corajosamente, foi condenada a segregação racial em julgado modelo para 

jurisdição constitucional contemporânea. Nesse caso, além de determinar a 

invalidação das leis estaduais que determinavam a segregação escolar, a Corte 

determinou, em postura ativa, a adoção de políticas públicas de dessegregação 

racial. Eis exemplo, pois, de decisão judicial ativa de transformação social.401 

O próprio STF, que havia destruído completamente a eficácia do 

Mandado de Injunção ao indicar que a decisão apenas determinava a comunicação 

ao Legislativo de sua mora, parece se inclinar, por sua nova composição plenária, a 

nova postura. É indicativo disto o julgamento exarado  em três mandados de 

injunção (MI670/ES, MI 708/DF, MI 71/PA)402 relativos ao direito de greve dos 

servidores públicos. Ante a ausência de regulamentação do art. 37, VII da CRFB – 

que assegura o direito de greve aos servidores públicos remetendo a 

regulamentação à legislação ordinária - o Supremo Tribunal Federal determinou a 

supressão da omissão legislativa com a aplicação, aos servidores públicos, da Lei 

7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada. 

Explicitamente, o STF, nesse julgamento, adota posição moderada  em sentença 

com  perfil aditivo. 

Diante disso, como se vê, não há justificativa plausível para vedação 

que o Poder Judiciário atue suprimindo omissões legislativas, visto que resta 

incólume – ainda assim – a separação de poderes e os postulados democráticos. 

Para tanto, basta que se respeitem os limites da reserva de consistência e da 

reserva do possível.  Sai ganhando, por outro lado, a sociedade e a efetivação da 

Constituição, afastando-se, de vez, a idéia de normas constitucionais meramente 

programáticas. 

 
3.4 A reserva de consistência 
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A perspectiva da presente pesquisa, sem dúvida, é no sentido 

de um maior ativismo judicial.  Mas não se pode perder de vista que ao Poder 

Judiciário falece legitimidade democrática, na medida em que seus integrantes não 

são eleitos. Existe uma legitimação constitucional de atuação dos Juízes, mas essa 

legitimação não é de cunho democrático. Vale lembrar com BOBBIO que “apenas a 

referência a um princípio de legitimação faz do poder de impor  deveres um direito e 

da obediência dos destinatários da imposição um dever, transforma uma relação de 

mera força em uma relação jurídica.403  

Assim sendo, não podem ser desenvolvidas e efetivadas 

normas constitucionais sem que o Judiciário reúna argumentos suficientes no 

sentido de demonstrar o acerto da decisão a ser tomada.404 Eis, aqui, o postulado da 

reserva de consistência. O resultado da interpretação, assevera HÄRBELE, está 

submetido à reserva de consistência, “devendo ela, no caso singular, mostrar-se 

adequada e apta a fornecer justificativas diversas e variadas, ou ainda, submeter-se 

a mudanças alternativas e racionais.”405 

Esse posicionamento implica na idéia de interpretar o direito 

não de forma estanque, como defendido pelo positivismo jurídico – em sua tentativa 

de aprisionar o direito em uma moldura - mas atentando-se para 

interdisciplinaridade. Deve, pois, o intérprete valer-se dos conhecimentos que 

emanam de ciências não-jurídicas. Embora tratando do controle concentrado de 

constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, em decisão relatada pelo Min. 

Celso de Mello, ao relatar a ADIn 2130/SC, compreendeu  a necessidade de se 

ampliar o rol de participantes do processo decisório em questões constitucionais: 

“A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo 

objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de 

legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto 

Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado 

democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de 
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constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre 

sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de 

participação formal de entidades e de instituições que efetivamente 

representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem 

os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos 

sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 

- que contém a base normativa legitimadora da intervenção 

processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar 

o debate constitucional”.   

Com efeito, além dos elementos textuais, as  interpretações 

normativas devem levar em conta os valores e fatos envolvidos no processo 

interpretativo, devendo o julgador, sempre que necessário,  valer-se amplamente de 

dados empíricos fornecidos pelas ciências não-jurídicas.406  

De acordo com MORO, “o limite da reserva de consistência 

poderá impedir o juiz de desenvolver e efetivar normas constitucionais que 

demandem a elaboração de políticas públicas de certa complexidade”407. Assim, não 

sendo atingida carga de argumentação suficiente para demonstrar o acerto da 

escolha que emana da decisão judicial, recomenda-se a autocontenção, ou seja, 

deve-se reconhecer que, por não ter sido demonstrada a presença do vício do ato 

controlado (quer positivo quer negativo), incumbe ao legislador democrático à 

realização da tarefa. 

A reserva de consistência implica, ainda, a necessidade de 

explicitação de todos os motivos que levaram o magistrado a tomar sua decisão, 

ampliando-se, ao máximo, a possibilidade de participação dos diversos segmentos 

sociais interessados nos resultados do julgamento, a fim de legitimar e democratizar  

o processo de concretização constitucional.  

Em face do postulado da reserva de consistência, as razões 

de decidir deixam de ser meramente jurídicas, cabendo ao juiz buscar dados 

empíricos em outras ciências, inclusive requisitando informações de entidades 

públicas e privadas, no intuito de decidir a matéria do modo mais correto possível, 
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aproximando-se ao máximo da “verdade material”. Isso porque, no desenvolvimento 

de normas de direitos fundamentais, é insuficiente o emprego de técnicas jurídicas 

de interpretação assentadas no simples exame de texto408. 

Com a devida tropicalização, DWORKIN faz colocação 

bastante adequada ao tema em foco: 

“Nós podemos aceitar que nossa Constituição obriga, como uma 

questão de direito fundamental, que nossos juízes façam 

coletivamente o seu melhor para construir, examinar e revisar, geração 

por geração, o esqueleto do tratamento livre e igual que as grandes 

cláusulas, em sua abstração majestosa, demandam. Nós iremos então 

abandonar a busca vazia por restrições mecânicas e semânticas, e 

procurar restrições genuínas no único local que elas podem 

efetivamente ser encontradas: na boa argumentação.”409 

Na esteira do exposto, tem-se que o postulado da reserva de 

consistência substitui, como barreira necessariamente a ser suplantada, com maior 

funcionalidade, a simplista idéia de que a norma constitucional a ser efetivada possui 

natureza meramente programática. 

 
3.5 A reserva do possível 
 

Na efetivação da concretização das normas constitucionais é 

imperioso ao juiz dar especial atenção ao limite da reserva do possível, especial 

faceta da reserva de consistência.410  As necessidades  geradas pelos direitos 

fundamentais prestacionais, em geral, possuem uma dimensão economicamente 

relevante.411 As necessidades são praticamente ilimitadas, ao passo que os recursos 

orçamentários, como cediço, são limitados.   
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A origem do postulado da reserva do possível é da construção 

jurisprudencial da Corte Constitucional alemã, no caso conhecido como “numerus 

clausus  das vagas em universidades”, onde ficou decidido que o direito à educação 

não implicava o dever Estatal de  custear e garantir vagas em universidade para 

todos os cidadãos, mas, tão-somente, que deveria demonstrar que estaria dando   

maior efetividade possível ao direito em tela. Assim, foi consignado que pretensões 

destinadas a criar pressupostos fáticos necessários para o exercício de determinado 

direito estão submetidas à reserva do possível.412413 

O limite da reserva do possível está, então, intrinsecamente 

relacionado à alocação de recursos orçamentários estatais. Tema por demais 

relevante e intrincado, visto que implica em opção quanto à respectiva afetação 

material do direito em jogo e essa opção revela-se extremamente articulada e 

complexa. 414 

Analisando o tema da justiça correlata com os custos da saúde 

no direito dos Estados Unidos,  DWORKIN retrata a complexidade do tema415. De 

início, aponta que a sociedade não pode oferecer a todos a assistência médica que 

os mais riscos tem para si.416 Aduz, assim, que não se pode evitar a questão da 

justiça: “o que é um tratamento médico apropriado depende do que seria injusto 

restringir com a desculpa do alto custo.”417 Segundo o autor, um princípio que 

denomina de resgate aduziria o seguinte: “devemos gastar tudo que pudermos até 

que não seja mais possível pagar nenhuma melhora de saúde ou na expectativa de 

vida”.418 Entretanto, logo aponta que “nenhuma sociedade sadia tentaria alcançar 
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esse padrão, da mesma forma que uma pessoa sadia também não organiza a 

própria vida segundo tal princípio”.419  Aponta, então, o jusfilósofo: 

“O princípio do resgate tem algo de útil, embora negativo, a dizer 

sobre a questão da justiça, que é como se deve distribuir a 

assistência médica. Diz que, se o racionamento é necessário, não 

deve ser feito, como atualmente nos Estados Unidos, 

fundamentando-se no dinheiro. No entanto, precisamos de um 

conselho positivo: qual deve ser a base do raciocínio? O impulso 

igualitário do princípio afirma que a assistência médica deve ser 

distribuída segundo a necessidade. Mas o que significa isso? Como 

avaliar a necessidade? Será que alguém ‘necessita’ de uma 

operação que talvez lhe salve a vida, mas haja poucas 

probabilidades de isso acontecer? A necessidade de um tratamento 

que salve a vida de uma pessoa deve sofrer interferência da 

qualidade que sua vida teria se o tratamento tivesse êxito? A idade 

do paciente importa? Será que uma pessoa de 70 anos precisa ou 

merece menos o tratamento do que uma pessoa mais jovem? Por 

quê? Como devemos equilibrar a necessidade que muitas pessoas 

têm de alívio para o sofrimento ou incapacidade, com a necessidade 

de tratamentos que salvariam a vida de um número menor de 

pessoas? Em certa ocasião  as instruções de um comitê do Oregon 

queriam definir prioridade médicas que preferissem obturações 

dentais a apendicetomia, porque é possível obturar muitos dentes 

pelo preço de uma operação. Por que isso era um erro tão 

flagrante?”420 

DWORKIN soluciona a questão apontando que se deve 

substituir o  princípio do  resgate pelo do teste do seguro prudente como ideal de 

justiça.421 Segundo esse princípio a regra de cobertura  médica oficial deveria ser 

igual a que a maioria das pessoas - que podem pagar - optassem como campo de 
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cobertura de seus respectivos seguros.422 A análise é feita para sociedade norte-

americana e, concorde-se ou não, serve para demonstrar quão intrincado é o tema. 

 A complexidade do tema, entretanto, não pode redundar em 

postura absoluta de autocontenção. Daí porque não se pode concordar com o 

Constitucionalista português ANDRADE, quando esse aponta que essa opção – em 

sociedades pluralistas e democráticas – não incumbe ao Juiz, mas, tão-somente, ao 

legislador ordinário.423 Não ao menos da forma peremptória e generalizada como 

apontada por ele. 

 Neste passo, é relevante lembrar que o constitucionalista 

escreve em seu respectivo contexto europeu. Em que pese a reserva do possível 

consistir em barreira argumentativa severa a ser suplantada pelo Juiz, não se pode 

dizer que esteja, nesses casos, a concretização constitucional infensa ao crivo 

jurisdicional, mormente no Brasil, onde a desigualdade impera e  há efetiva ausência 

de um mínimo material assegurado. 

 É certo, o Judiciário não pode tornar o inviável viável, não 

pode transformar o impossível  possível.424Empiricamente, o limite da reserva do 

possível é bastante  difícil de ser delimitado, sobretudo quando se trata da 

possibilidade financeira de cumprimento da ordem judicial. Não é tão simples 

verificar se a decisão está de acordo ou não com o postulado da reserva do 

possível, sobretudo quando se está diante da reserva do financeiramente possível. 

Em geral, as decisões judiciais, jungidas nos dogmas de ser a 

ciência jurídica estanque e completa, não se preocupam com os respectivos 

impactos orçamentários de sua decisão, muito menos com a existência de meios 

materiais disponíveis para o seu cumprimento. É preciso cuidado, portanto, ao 

efetivar um direito fundamental que implique em grandes gastos financeiros aos 

poderes públicos.  

Por outro vértice, não se pode deixar que a evocação da 

reserva do possível converta-se “em verdadeira razão de Estado econômica, num 
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AI-5 econômico que opera, na verdade, como uma anti-Constituição, contra tudo o 

que a Carta consagra em matéria de direitos sociais”425. É importante apontar que – 

ao menos em linha de princípio – o “fator custo” não pode ser impeditivo da 

efetivação jurisdicional dos direitos fundamentais.426 

Urge ver que o postulado da reserva do possível implica em 

análise econômica do direito. Neste diapasão, a análise econômica do direito, sob 

uma perspectiva pragmática e utilitarista, a par de importante  instrumento que deve 

ser levada em consideração,  não pode redundar na ineficácia absoluta da 

Constituição. Interessante, aqui, o apontamento de GALDINO: 

“A análise econômica do direito mostra-se muito limitada também 

porque atua com instrumentos limitados. É correto dizer que um 

Estado pode ser considerado eficiente de acordo com o critério de 

‘otimidade’ de Pareto referido anteriormente, mesmo havendo pessoas 

afogando-se na miséria absoluta, e outras nadando no luxo, desde que 

os miseráveis não possam reduzir seu grau de miserabilidade sem 

reduzir também os luxos dos abastados – talvez a sociedade  

brasileira desde o início do século seja pareto-eficiente...”427 

Assim sendo, a análise econômica do direito, e, 

consectariamente, do postulado da reserva do possível, não deve servir como 

artifício ideológico para denegação dos direitos constitucionais, nada obstante  a 

compreensão da escassez seja um relevante dado a ser sopesado.428  

Em razão da reserva do possível, o juiz não pode ficar 

indiferente no tocante à viabilidade material de sua decisão. É preciso verificar até 

que ponto sua ordem será passível de atendimento sem pôr em risco o equilíbrio 

financeiro estatal. Exige, pois, este postulado, uma atitude responsável do Poder 

Judiciário,  devendo vislumbrar os efeitos de suas respectivas decisões. 
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 Com efeito, ao judiciário incumbe assegurar as prioridades 

constitucionalmente garantidas, devendo, em casos  tais, superar o limite da reserva 

do possível, fundamentadamente. MORO assevera com propriedade: 

“Se o juiz entender, consistentemente, que a Constituição 

compreende determinado direito fundamental a prestação de 

cunho material, definindo, eventualmente, através de 

elementos não-textuais, o seu conteúdo (sem olvidar das 

possibilidades materiais existentes), a ‘liberdade’ do legislador 

na definição da política orçamentária não poderá mais ser 

invocada como barreira, sob pena de ele sobrebor-se à 

constituição”.  429 

As intervenções judiciais, pois, terão de superar os limites da 

reserva de consistência e, nas determinações de prestações estatais materiais, da 

reserva do possível. 

Tais parâmetros são mais funcionais e servem com válvula de 

segurança suficiente para garantir os postulados democráticos sem que seja 

necessária a adoção da superada idéia da existência de normas constitucionais de 

cunho meramente programático. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que se buscou demonstrar com a presente pesquisa  é que a 

doutrina brasileira de aplicabilidade das normas constitucionais, ao atribuir a parte da 

constituição a característica de não-auto-aplicabilidade, em verdade, cinde a 

constituição em uma parte efetiva e outra  sem nenhuma efetividade. Esta segunda 

parte se apresenta com característica meramente formal, sem efetiva garantia de 

efetivação e sempre dependente de futura regulação legislativa que nunca se 

realiza.  

Do que se apresentou nos capítulos anteriores podem ser 

delineadas as seguintes conclusões: 

- No pensamento jurídico contemporâneo existe unanimidade 

em se atribuir aos princípios jurídicos o status jurídico-positivo  de norma de direito, 

ou seja,  de norma jurídica, com os consectários que lhes são inerentes. Assim 

sendo, os princípios estão imbuídos dos caracteres da imperatividade e da 

vinculabilidade. Sendo normas, obrigam, possuindo eficácia positiva e negativa 

sobre comportamentos públicos e privados, assim como sobre a interpretação e a 

aplicação de outras normas. Para se chegar a tais conclusões, quer no campo 

teórico quer no campo normativo, passou-se por trabalho de longa elaboração e 

maturação metodológico-ciêntifica que remonta a disputa entre o jusnaturalismo e 

positivismo e, posteriormente, a releitura e os novos aportes delineados pelo pós-

positivismo jurídico.  

- A implicação principal, para o presente trabalho, consistiu, 

especificamente, no declínio e queda dos conceitos e acepções relativos à -  assim 

chamada - norma constitucional programática. Com efeito, a proclamação da 

normatividade dos princípios, ascendendo sua valoração e eficácia como normas-

chave do sistema jurídico, retirou o conteúdo inócuo de programaticidade com o qual 

se costumava neutralizar a eficácia das constituições.  

- A partir das formulações ALEXY e DWORKIN, passou-se a 

distinguir entre regras e princípios, ambos fazendo parte do agora gênero normas.  



Complementarmente são interessantes os apontamentos de CANOTILHO de que a 

constituição é um sistema aberto de regras e princípios.  

- Os princípios – por sua natureza mais aberta e de caráter 

geral – possibilitam interpretação mais flexível, mas não menos cogente ou mais 

discricionária, do que as regras. Isto, entretanto não poderá implicar na diminuição 

de sua força normativa. O intérprete, pois, não é livre para deixá-los de lado, 

recusando sua normatividade. 

- Em verdade, aquilo que comumente tem-se denominado 

como norma constitucional programática são normas, se não em sua totalidade mas 

em grande parte, com perfil genuinamente de princípios. A elas se aplicam, portanto, 

os conceitos operacionais delineados aos princípios. Portanto às normas 

programáticas são aplicáveis os  atributos pertinente aos princípios, mormente sua 

normatividade. 

- No que tange a doutrina de classificação das normas 

constitucionais na doutrina estadunidense recebiam a denominação de normas self-

executing, self-acting, ou self-enforcing, e normas not-self-executing, not self-acting 

ou not self-enforcing. Consoante a mencionada doutrina, normas constitucionais self-

executing  são desde logo  aplicáveis, porque revestidas de plena eficácia jurídica, 

por regularem diretamente as matérias, situações ou comportamentos  de que 

cogitam, enquanto normas constitucionais not self-executing são as de aplicabilidade 

dependente de leis ordinárias.  

- No Brasil fulcrado, preponderantemente na doutrina dos 

clássicos Norte-Americanos, assim como em decisões da Suprema Corte daquele 

país, RUY BARBOSA delineou a classificação das normas constitucionais em 

normas auto-aplicáveis (ou auto-executávies) e normas não-auto-aplicáveis (ou não-

auto-executáveis).  

 - Por seu turno, aperfeiçoando a classificação antes 

mencionada, o constitucionalista JOSÉ AFONSO DA SILVA desenvolveu 

classificação tricotômica, amplamente acolhida pela jurisprudência, da aplicabilidade 

e eficácia das normas constitucionais.  

- Pela técnica em tela, o resultado do julgamento irá depender 

da qualidade da norma invocada segundo a classificação que leva em conta a 

linguagem do texto pertinente. 



 

- O trabalho de JOSÉ AFONSO representou significativo 

avanço em relação à classificação anterior, não só pela aludida eficácia mínima 

atribuída a todas as normas constitucionais, mas também pelo resgate da 

aplicabilidade imediata das normas constitucionais ditas de eficácia contida que, por 

conterem remissões à lei, poderiam ser confundidas com as de aplicabilidade 

mediata. Apesar, então, de avançar no campo das normas programáticas JOSÉ 

AFONSO deixa claro que, no seu entender, sua plena efetivação dependerá da 

existência de normatividade infraconstitucional a ser deflagrada posteriormente. 

- O tema pertinente à eficácia e aplicabilidade das normas 

constitucionais e, por conseguinte, da norma programática, está umbilicalmente 

ligado ao teor doutrinário das constituições.  Neste passo histórico, é imperioso 

apontar que no Estado Liberal do século XIX a constituição é marcada por seu 

caráter sintético disciplinando apenas o poder estatal e os direitos individuais de 

abstenção (civis e políticos). 

- No Estado Social exsurgem os direitos econômicos, sociais e 

culturais, identificados, sinteticamente, como direitos sociais. Estes são, pois, de 

formação marcadamente  recente. Chamados direitos fundamentais de segunda 

geração, durante o Século XX, passam a ser introduzidos nas Constituições de 

diversos Estados sob o pensamento social decorrente de reflexão antiliberal. É 

importante anotar que as normas tidas como programáticas são fruto deste 

compromisso entre forças liberais e as reivindicações populares de justiça social, ou 

seja, de uma luta aberta contra as injustiças sociais. Estas concessões 

constitucionais, fruto da conversão das aspirações e necessidades gerais dos 

trabalhadores, são utilizadas como meio de neutralização e desativação do conflito 

social.   

 - Não é por acaso que, em sociedades não tipicamente 

tradicionais e fracamente integradas, sujeitas, portanto, a fortes discriminações 

econômicas e político-culturais, como é o caso da brasileira, muitas das normas 

ditas programáticas – principalmente em relação aos direitos fundamentais sociais – 

acabam tendo apenas uma função tópica, retórica e ideológica. Eis, 

verdadeiramente, um dos porquês de serem mascaradas sob a insígnia da 

programaticidade. Nestes exatos termos, não se pode deixar de apontar ser a 



doutrina da norma programática, além de outros importantes elementos, um truque 

ideológico de neutralização político-social. 

 - Sendo, portanto, fruto deste processo de clivagem entre o 

Estado Liberal e o Estado Social, impende seja superada a idéia mesmo da 

existência de normas programáticas, devendo-se, igualmente, abandonar a própria 

terminologia.  

- O próprio direito constitucional norte-americano não mais adota 

a classificação apontada das normas constitucionais em  auto-aplicáveis (ou auto-

executávies) e normas não-auto-aplicáveis (ou não-auto-executáveis). Então, se o 

criador rejeitou a criatura não há razão para que a doutrina e jurisprudência brasileira 

continuem a reproduzir lição  já não mais vigente em seu próprio berço. 

- Um primeiro e importante passo consiste no abandono da 

própria nomenclatura relativa às normas programáticas, porquanto superada pelo 

processo histórico e uma vez que impregnada de forte conteúdo de caráter 

ideológico.  

- Outrossim, o problema da concretização da Constituição ser 

reduzido à questão semântica da classificação abstrata das normas constitucionais, 

segundo a linguagem do texto, apenas oculta o verdadeiro problema dos limites da 

atuação jurisdicional constitucional que é  a questão interpretativa. 

- Os modernos princípios constitucionais de interpretação  

estão em rota de colisão com a idéia de norma constitucional meramente 

programática. 

- Um dos grandes obstáculos à efetivação da constituição é a 

arraigada idéia de que o Poder Judiciário somente pode atuar como legislador 

negativo.  Este dogma deve, entretanto ser superado pois se o Judiciário pode 

invalidar – mediante a declaração de inconstitucionalidade (formal e material) – os 

atos legislativos emanados do Parlamento, não há como  impedir uma   atuação 

muito menos invasiva como é a atuação no caso de supressão de omissão 

legislativa. Igualmente, não há vedação ao controle de constitucionalidade por 

omissão no Brasil.  Pelo contrário, há duas específicas ações constitucionais para 

tanto: o mandado de injunção e a ação de inconstitucionalidade por omissão.  

 



- O próprio STF, que havia destruído completamente a eficácia 

do Mandado de Injunção, parece se inclinar, por sua nova composição plenária, a 

uma nova postura. É indicativo o julgamento exarado em três mandados de injunção 

(MI670/ES, MI 708/DF, MI 71/PA) relativos ao direito de greve dos servidores 

públicos. 

- A perspectiva da presente pesquisa, sem dúvida, é no sentido 

de um maior ativismo judicial.  Mas não se pode perder de vista que ao Poder 

Judiciário falece legitimidade democrática, na medida em que seus integrantes não 

são eleitos. Assim sendo, não podem ser desenvolvidas e efetivadas normas 

constitucionais sem que o Judiciário reúna argumentos suficientes no sentido de 

demonstrar o acerto da decisão a ser tomada.  Para tanto, deve ser superada a 

barreira do postulado da reserva de consistência.  Este substitui com maior 

funcionalidade, a simplista idéia de que a norma constitucional a ser efetivada possui 

natureza meramente programática.  

- Na efetivação da concretização das normas constitucionais é 

imperioso ao Juiz dar especial atenção ao limite da reserva do possível, especial 

faceta da reserva de consistência. As necessidades são praticamente ilimitadas, ao 

passo que os recursos orçamentários, como cediço, são limitados.  Em razão da 

reserva do possível, o Juiz não pode ficar indiferente no tocante à viabilidade 

material de sua decisão. É preciso verificar até que ponto sua ordem será passível 

de atendimento sem pôr em risco o equilíbrio financeiro estatal. Exige, pois, este 

postulado, uma atitude responsável do Poder Judiciário, pois deve vislumbrar os 

efeitos de suas respectivas decisões. 

- Tais parâmetros são mais funcionais e servem como válvula 

de segurança suficiente para garantir os postulados democráticos sem que seja 

necessária a adoção da superada idéia da existência de normas constitucionais de 

cunho meramente programático. Estes parâmetros deverão ser sopesados em 

decisões estritamente fundamentadas e que levem a sério o direito. 

- Atribuir, pois, à norma constitucional o caráter de princípio ou 

de norma constitucional programática, portanto, possui conotação muito mais 

político-ideológica do que propriamente técnico-jurídica. Impende seja abandonada a 

idéia de normas constitucionais programáticas, eis que impregnada de rançoso traço 

ideológico, assim como superada historicamente. 



 

 A disfuncionalidade da doutrina tem, outrossim, servido como 

esconderijo do Judiciário que, ao aplicá-la, nega sua responsabilidade na guarda dos 

direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. 
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