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Resumo: A fixação de teto para gastos públicos para os próxi-

mos anos com a promulgação da Emenda Constitucional nº 95 

poderá impactar na efetivação dos direitos sociais, justificando 

uma nova abordagem das normas constitucionais quanto a sua 

aplicabilidade. Utilizando-se da pesquisa bibliográfica pretende-

se discutir se há direitos em excesso (muita estrela) ou se existe 

pouca efetivação (pouca constelação) e quais os meios para a 

solução deste dilema. O artigo tratará do conceito de norma 

constitucional, diferenciação entre regras, princípios e valores e 

ainda perquirirá sobre os planos de existência, validade e eficá-

cia e da concretização, bem como enumerará a classificação das 

normas constitucionais de forma cronológica. Ao final, apesar 

de não conseguir responder ao questionamento se existem direi-

tos demais, concluiremos que o que existe na realidade são mui-

tos direitos e pouca efetivação. 
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Abstract: The setting of a ceiling for public spending for the 

coming years with the promulgation of Constitutional Reform 

No. 95 could impact on the effectiveness of social rights, justi-

fying a new approach to constitutional norms as to their applica-

bility. Using bibliographical research is intended to discuss if 

there are too many rights (too many stars) or if there is little ef-

fective (little constellation) and what means to solve this di-

lemma. The article will deal with the concept of constitutional 

norm, differentiation between rules, principles and values and 

will also examine the plans of existence, validity and effective-

ness and concretization, as well as enumerate the classification 

of constitutional norms in chronological order. In the end, alt-

hough we cannot answer the questioning if there are too many 

rights, we will conclude that what exists in reality are many 

rights and little effective. 

 

Keywords: Fundamental rights. Constitutional rules. Social 

rights. Effectiveness. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

aul Seixas e Marcelo Nova na música “muita es-

trela, pouca constelação” de 1987 já entoavam em 

seu refrão: “... o problema é muita estrela pra 

pouca constelação”1, já nos anos 2010, o filósofo 

sul coreano Byang-Chul Han em seu livro socie-

dade do cansaço2 defende que o excesso de positividade pelo 
 

1 SEIXAS, Raul. & NOVA, Marcelo. Muita estrela, pouca constelação. In Camisa de 
Vênus e Raul Seixas no álbum Duplo sentido. Wea, 1987. 
2 HAN, Byang-Chun. Sociedade do cansaço. 2ª Ed. Ampliada. Tradução de Ênio 
Paulo Giachini. Ed. Vozes: Petrópolis/RJ, 2017. 
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aumento das expectativas, característica existente na atual soci-

edade a qual nomeia de sociedade de desempenho, gera a frus-

tação. 

Com base nas ideias de que muita estrela e pouca cons-

telação e ainda de que o excesso de positividade pode gerar des-

contentamento busca-se abordar a problemática da (in)efetivi-

dade das normas constitucionais e responder as seguintes per-

guntas: o excesso de direitos positivados pode gerar a frustação 

pela impossibilidade de efetivação? A efetivação dos direitos em 

excesso também pode ocasionar a frustação?  

Para tanto, na primeira seção trataremos da conceituação 

de normas constitucionais, abordaremos a diferenciação entre 

regras, princípios e valores e ainda discutiremos sobre os planos 

de existência, validade e eficácia e os planos de concretização 

da norma constitucional. 

Na segunda seção abordaremos as diversas classifica-

ções das normas constitucionais, será feita uma abordagem cro-

nológica com o intuito de mostrar as sucessivas classificações 

no que tange a eficácia e aplicabilidade das normas constitucio-

nais. 

Na terceira seção tentaremos responder as perguntas tra-

zidas no início deste texto, enumerando hipóteses possíveis e a 

extensão da problemática da inefetividade, bem como discorre-

mos sobre as eventuais maneiras de se tentar efetivar as normas 

constitucionais. 

Nas considerações finais será efetuado resumo de todo o 

conteúdo do presente texto, sobre os conceitos adotados, as pos-

síveis respostas e ainda a justificação da necessidade de busca 

de diálogo entre as instituições e a comunidade como maneira 

democrática de efetivação das normas constitucionais. 

 

2. NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIFERENCIAÇÃO 

ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS. PLANOS DE 

EXISTÊNCIA, VALIDEZ E EFICÁCIA E AINDA DE 
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CONCRETIZAÇÃO DAS NORMAS 

 

José Afonso da Silva conceitua as normas constitucio-

nais como sendo “todas as regras que integram uma constituição 

rígida” 3, independentemente do conteúdo. Deve-se incluir as 

normas advindas de tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados em processo legislativo 

equivalentes às emendas constitucionais, estas mesmo não com-

pondo o corpo do texto constitucional são consideradas normas 

constitucionais4. 

Constituição rígida segundo José Luiz Quadros Maga-

lhães é aquela que “têm processo que limitam a alteração do 

texto, impedindo que ele texto seja alterado por procedimentos 

legislativos semelhantes aos adotados para a alteração ou criação 

de uma lei ordinária ou uma lei complementar”5. A Constituição 

brasileira é assim classificada já que em seu artigo 606 estabelece 
 

3 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6ª edição. 2ª 

tiragem. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 44. 
4 Tal regra consta § 3º do artigo 5º da Constituição Federal: “§ 3º Os tratados e con-
venções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)” (BRASIL, 1988). 
5 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito Constitucional, tomo III.1ª ed. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2006. p. 116. 
6 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no 
mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Pre-
sidente da República; III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das uni-
dades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros.§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção 
federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.§ 2º A proposta será discutida e 
votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se apro-
vada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.§ 3º A 

emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, com o respectivo número de ordem.§ 4º Não será objeto de delibera-
ção a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o 
voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direi-
tos e garantias individuais. § 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada 
ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa. (BRASIL, 1988). 
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além do quórum específico, os legitimados para apresentação de 

proposta de emenda e ainda veda a proposta sobre algumas ma-

térias. 

O conceito de José Afonso da Silva foi escrito 1967, data 

de sua dissertação de mestrado que depois foi lançada em livro 

em 1968, e menciona o termo regras como gênero, todavia deve-

se atentar para a expressão normas como gênero, sendo espécies 

as regras e os princípios. Ronald Dworkin7 e Robert Alexy8 es-

tabelecem esta diferenciação. André Rufino do Vale9 em disser-

tação discorre sobre a diferenciação efetuada pelos autores, 

aborda os fundamentos antecedentes explicando quais seriam as 

bases da teoria de Dworkin e de Alexy e ainda apresenta as crí-

ticas que foram feitas posteriormente. 

Para Dworkin “a diferença entre princípios e regras é de 

natureza lógica”10, em relação às regras aplica-se a lógica do 

tudo ou nada, “ou a regra é valida, e neste caso a resposta que 

ela fornece deve ser aceita, ou não é valida, e neste caso em nada 

contribui para a decisão”11. Já em relação aos princípios devem 

ser utilizados como mecanismo de argumentação em certa dire-

ção, havendo choque entre princípios deve se verificar a dimen-

são de peso ou importância, privilegiando o de maior peso.  

Já Alexy entende que a distinção entre regra e princípio 

feita por Dworkin não abrange o núcleo da diferença, já que em 

relação às regras o conflito se dá no campo da validez, todavia a 

 
7A diferenciação em regras e princípios de Ronald Dworkin surgiu primeiro em artigo 
publicado em 1967: “DWORKIN, Ronald. The model of rules. University of Chicago 
Law Review, 35, p. 14-46, 1967” e depois convertido em livro ja traduzido 
“DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes; 
2007.” 
8ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 6ª ed. São Paulo: Malheiros: 

2008. 
9VALE, André Rufino do. A estrutura das normas de direitos fundamentais: repen-
sando a distinção entre regras, princípios e valores. Tese (Mestrado em Direito) – 
Universidade de Brasília. Brasília, 2006. 
10 DWORKIN, Ronald.Levando os direitos a sério. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes; 
2007. p. 39. 
11 op. cit. 39. 
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dimensão de peso dos princípios não consegue explicar como 

pode ocorrer a colisão, assim tenta complementar estabelecendo 

uma teoria dos princípios, os quais nomeia de “mandados de oti-

mização”12, cria a chamada lei da colisão que descreve o choque 

entre dois princípios e como forma solução apresenta a idéia de 

uma ponderação apoiada na proporcionalidade, devendo os prin-

cípios ser cumpridos na maior medida possível, desta maneira 

um princípio será relativizado em favor de outro em caso de co-

lisão. 

Alexy e Habermas também diferenciam princípios de va-

lores. Para Alexy os princípios como mandados de otimização 

atuam no campo deontológico, já os valores expressam o que é 

bom e estão no âmbito axiológico13. Habermas concorda com 

Alexy de que os princípios têm viés deontológico, todavia, em 

relação aos valores entende que os mesmo possuem aspecto de 

finalidade, “princípios ou normas mais elevadas, em cuja luz ou-

tras normas podem ser justificadas, possuem um sentido deon-

tológico, ao passo que os valores têm um sentido teleológico” 14. 

Dessa maneira, atualizando a conceituação de José 

Afonso da Silva citada anteriormente com as teorias de Dwor-

kin, Alexy e Habermas, também já mencionadas, pode-se dizer 

que as normas constitucionais se subdividem em normas regras, 

normas princípios e também podem expressar valores, esta dife-

renciação é importante para a discussão da efetividade das nor-

mas constitucionais. 

Segundo Pontes de Miranda15 a norma, como ato jurídico 

que é, para surtir seus efeitos deve preencher os requisitos nos 

planos da existência, validade e eficácia. No plano da existência 

 
12ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 6ª ed. São Paulo: Malheiros: 
2008. p. 90. 
13 Op. cit. 153, 
14 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Volume 
I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 316. 
15 MIRANDA. Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo I. 
Rio de Janeiro: Ed. Borsói, 1954, p. IX. 
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constata-se se a norma foi criada ou não, no plano da validade 

verifica-se se estão presentes todos os elementos constitutivos 

no momento da criação da norma e no plano da eficácia se per-

quire se a norma está vigente16 e apta para produzir seus efeitos. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior17 quando aborda o pro-

blema da efetividade da norma jurídica o faz sobre os planos 

sintático, semântico e pragmático. Maria Helena Diniz18 com 

base na teoria de Ferraz Jr. ao analisar os efeitos da norma cons-

titucional o faz sobre os referidos planos. No plano sintático ob-

serva-se que a norma para produzir efeitos deve possuir a des-

crição da hipótese, a disposição e sanção pelo descumprimento. 

No plano semântico além da descrição completa, a norma para 

ter efeito deve guardar consonância com o anseio da comuni-

dade. No plano pragmático além dos requisitos anteriores faz-se 

necessário o empenho do governo e da população em efetivar as 

normas19. 

O estudo das normas constitucionais nos planos da exis-

tência, validade e eficácia de Pontes de Miranda e ainda nos pla-

nos da concretização de Tércio Sampaio Ferraz Jr. e Maria 
 

16 Partindo da ideia dos planos de existência, validade e eficácia de Pontes de Miranda 
é que Luís Roberto Barroso inicia análise da efetividade das normas constitucionais 
em: BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas nor-
mas: limites e possibilidades da constituição brasileira. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar: 
2006. 
17 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da 
comunicação normativa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
18 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 8. ed. São Paulo: Sa-
raiva, 2009, p.23-24. 
19 Marcos André Couto Santos assim resume a abordagem do plano da concretização: 
“Em breve síntese, para que ocorra a efetividade jurídica e social das normas consti-
tucionais, é indispensável que a Constituição seja interpretada sistematicamente 
(plano sintático), que os valores estabelecidos nas normas estejam em consonância 

com a história e os anseios da coletividade (Plano Semântico) e que haja uma pressão 
popular permanente para que as elites políticas e econômicas cumpram o disposto na 
Constituição e efetivem os preceitos, princípios e valores lá previstos (Plano Pragmá-
tico), evitando-se, na medida do possível, a mal-afamada frustração e crise constitu-
cional”. SANTOS, Marcos André Couto. A efetividade das normas constitucionais: 
as normas programáticas e a crise constitucional. In Revista de Informação legislativa. 
Brasília a. 37 n. 147 jul./set. 2000. p. 7-8. 
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Helena Diniz, nas obras já citadas, também são importantes para 

perquirir os efeitos da norma constitucional e influenciam a clas-

sificação das normas. 

 

3. AS DIVERSAS CLASSIFICAÇÕES DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS20 

 

A primeira classificação conhecida no Brasil data do ano 

de 192721. Criada por Thomas Cooley22 e nomeada como bipar-

tida classificava as normas constitucionais em normas auto-apli-

cáveis ou auto-executáveis (self-executing provisions, self-en-

forcing ou self-acting) que são àquelas que possuem aplicabili-

dade imediata, pois independem de qualquer complementação 

por legislação infraconstitucional e normas não auto-aplicáveis 

ou não auto-executáveis (not self-executing provisions, not self-

enforcing ou not self-enforcing) que são àquelas que somente 

indicam normas princípios e são as dependentes de complemen-

tação para serem exeqüíveis. 

Influenciado pela teoria de Thomas Cooley e verificando 

incongruências Pontes de Miranda23 estabeleceu em 1946 a 

 
20 Diversas classificações podem ser encontradas inclusive em manuais e cursos de 
direito constitucional, devendo ser destacada a que foi apresentada em: SARLET, 

Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral dos direitos fundamentais 
na perspectiva constitucional. 7ª ed. rev. Atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do ad-
vogado, 2007. p. 252-267; SANTOS, Vitor Condorelli. A eficácia e aplicabilidade das 
normas constitucionais. Revista do curso de direito. vol. 3. nº 1, FANESE Sergipe, 
dezembro de 2013. 
21 A classificação foi traduzida por Ruy Barbosa e constou da primeira edição do seu 
livro Comentários a Constituição Federal Brasileira lançado em 1927. A maioria das 
citações da tradução utiliza a seguinte edição BARBOSA, Rui, Comentários à Cons-

tituição Federal brasileira. Tomo II. 6. ed. Saraiva: São Paulo, 1933. p. 93. 
22A distinção está no capítulo 4, p. 74 e seguintes em COLLEY, Thomas. A treatise 
on the constitutional limitations. Boston: Little, Brownand company, 1868. Disponi-
vel para download em https://repository.law.umich.edu/books/10/ acesso em 
31.07.2018 às 13h44.  
23 MIRANDA, Pontes. Comentários à Constituição Brasileira de 1946. 4. ed. rev. aum. 
Forense: Rio de Janeiro, 1993, p. 126 e seguintes. 
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classificação tripartida. Primeiro: regras jurídicas24 bastantes em 

si que são aquelas que se bastam por si mesmas para a sua inci-

dência. Segundo: regras jurídicas não-bastantes em si, são aque-

las que precisam de regulamentação. Terceiro: regras jurídicas 

programáticas que são aquelas que traçam linhas diretoras pelas 

quais se hão de orientar os poderes públicos.  

Na Itália, em 1948, Gaetano Azzaritti25 de forma similar 

a Pontes de Miranda e já utilizando o termo norma no lugar de 

regra estabeleceu a classificação tripartida italiana da seguinte 

forma. Primeiro: normas diretivas que correspondem às normas 

programáticas destituídas de eficácia jurídica. Segundo: normas 

preceptivas de aplicação direta e imediata que são capazes de 

produzir todos os seus efeitos jurídicos. Terceiro: normas pre-

ceptivas de aplicação direta mas não imediata já que admitem 

regulamentação legal.  

José Horácio Meirelles Teixeira sustentado em Crisa-

fulli26 entende que toda norma constitucional é incompleta, 

“pois quando se fala em norma completa, tal conceito se refere 

a uma aptidão da norma para significar e produzir seus efeitos 

essenciais, não todos os efeitos possíveis”27, assim o autor su-

gere uma classificação dupla, existindo as normas constitucio-

nais de eficácia plena que produzem seus efeitos desde sua ins-

tituição e normas de eficácia limitada ou reduzida que não pro-

duzem todos os seus efeitos dependendo de complementação. 

No Brasil, em 1967, José Afonso da Silva28 também 
 

24 Como tratado na seção anterior, regra é gênero de norma e há que se distinguir entre 
normas regras e normas princípios, esta distinção foi estabelecida em momento pos-
terior a obra de Pontes de Miranda que ainda utilizava a nomenclatura regras ao invés 
de normas. 
25AZZARITTI, Gaetano. Problemi attuali di diritto costituzionale. Milano, A. Giuffrè, 

1951, p. 98 e seguintes. 
26CRISAFULLI, Vezio. La Constituzione e le sua disposizioni di principio. Milano, 
A. Giuffre, 1952, p. 54. 
27 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: 
Forense universitária, 1991, p.315. 
28 Como mencionado esta classificação foi apresentada em dissertação de mestrado 
que posteriormente foi lançada em livro: SILVA, op. cit., p. 261/262. 
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utilizando da crítica de Vezio Crisafulli sobre a norma progra-

mática, dita por Azarritti sem efeitos e já com base em José Ho-

rário Meirelles Teixeira quando o mesmo sustentou que não há 

norma constitucional destituída de eficácia, estabelece a sua 

classificação dividindo em três grupos: o primeiro das normas 

de eficácia plena e aplicabilidade imediataque são aquelas que 

já produzem os seus plenos efeitos independentemente de qual-

quer regulamentação por lei, o segundo grupo das normas de efi-

cácia contida que estão aptas para a produção de seus plenos 

efeitos mas que podem ser restringidas e o terceiro grupo das 

normas de eficácia limitada ou diferida que são aquelas que só 

produzem seus plenos efeitos depois da exigida regulamentação, 

estas se subdividem em definidoras de princípios institutivos 

(organizativos ou orgânicos) e as definidoras de princípios pro-

gramáticos29.  

Em livro escrito em duas mãos Celso Ribeiro Bastos e 

Carlos Ayres Britto30 classificam as normas constitucionais de 

forma bipartida. As primeiras são normas de aplicação regula-

mentáveis que aquelas que, embora não necessitem de regula-

mentação permitem-na apenas para auxiliar a sua melhor aplica-

ção e irregulamentáveis que são aquelas cuja matéria somente 

poderá ser tratada a nível constitucional. As segundas normas de 

integração restringíveis31 e completáveis32. 

Celso Antônio Bandeira de Melo33 em conferência da 

 
29 Em 1993 José Afonso da Silva voltou a tratar do tema em virtude das críticas sobre 
a dificuldade de implementação dos direitos previstos em normas programáticas no 
artigo: SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. Revista 
Pensar: Fortaleza/CE, v. 2, nº 2, p. 7-22, ago. 1993. 
30 BASTOS, Celso Ribeiro; BRITTO, Carlos Ayres. Interpretação e aplicabilidade das 
normas constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 48 e seguintes. Esta classificação 

também está presente em BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação 
constitucional. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 62-69. 
31 Equivalentes às normas de eficácia contida de José Afonso da Silva (op. cit. 5). 
32 Equivalentes as normas de eficácia limitada de José Afonso da Silva (op. cit. 5). 
33 A palestra na conferência foi convertida em livro: MELLO, Celso Antônio Bandeira 
de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 1ª ed. 4ª tiragem. São Paulo: 
Malheiros, 2015. p. 21-29. 
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ordem dos advogados do Brasil 1982 apresentou a seguinte clas-

sificação: normas concessivas de poderes públicos exercíveis de 

imediato, normas atributivas de direitos fruíveis de forma ime-

diata e que dependem de prestação alheia e que podem ser exi-

gidos se não prestados e por último normas indicadoras de fina-

lidade a ser atingida os quais possuem eficácia negativa, não po-

dendo o poder público atuar contrariamente a finalidade. 

Maria Helena Diniz34 estabelece a classificação quadri-

partida. Primeiro: normas com eficácia absoluta (ou superefica-

zes) que são os princípios constitucionais sensíveis e as chama-

das cláusulas pétreas. Segundo: normas com eficácia plena35. 

Terceiro: normas com eficácia relativa restringível36. Quarto: 

normas com eficácia relativa complementável37 ou dependente 

de complementação legislativa esta última subdivida em normas 

de princípio institutivo e normas programáticas. 

Luis Roberto Barroso em artigo38 e livro39 aborda o con-

teúdo das normas constitucionais e apresentada a seguinte clas-

sificação: normas definidoras de organização que disciplinam o 

funcionamento do próprio Estado, normas definidoras de direi-

tos que tratam dos direitos fundamentais e normas programáticas 

que são as que tratam das finalidades sociais do Estado, sem um 

grau de detalhamento suficiente para a produção do todos os 

seus efeitos. 

Virgílio Afonso da Silva em artigo entende que não há 

razão para haver distinção entre normas de eficácia plena e 

 
34 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 8. ed. São Paulo:Sa-
raiva, 2009, p. 101-115. 
35 São equivalentes às normas de eficácia plena de José Afonso da Silva (op. cit. 5). 
36 São equivalentes às normas de eficácia contida de José Afonso da Silva (op. cit. 5). 
37 São equivalentes às normas de eficácia limitada de José Afonso da Silva (op. cit. 
5). 
38 BARROSO, Luís Roberto. A efetividade das normas constitucionais revisitada. R. 
Dir. Adm. Rio de Janeiro, 197:30-60, jul.set.1994. 
39 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: 
limites e possibilidades da constituição brasileira. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar: 
2006, p. 91-113. 
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contida e que “toda norma que garante um direito fundamental 

tem alguma limitação na sua eficácia. Ou seja, todas as normas 

são de eficácia limitada”40, já que nenhuma norma constitucio-

nal possui condições fáticas, jurídicas e institucionais para pro-

duzir seus efeitos. 

Uadi Lammêgo Bulos41inova ao identificar e instituir a 

classificação das normas de eficácia exaurida (ou esvaída) con-

sideradas aquelas que já produziram os seus efeitos, tendo, por-

tanto, sua aplicabilidade esgotada. São próprias do ADCT (Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias), o conceito tam-

bém se encaixa na norma constitucional estabelecida pela 

Emenda Constitucional 91, a qual estabeleceu prazo para que o 

parlamentar trocasse de partido sem que perdesse a legenda42, 

esvaído o prazo a norma deixou de ter eficácia. 

As classificações trazidas são importantes para fins di-

dáticos e também para o tema proposto neste trabalho já que a 

discussão da efetividade ou inefetividade se dá principalmente 

em relação às normas programáticas43 que estabelecem as dire-

trizes para implantação futura dos direitos sociais44.  
 

40 SILVA, Virgílio Afonso da. O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a 
eficácia das normas constitucionais. Revista de direito do Estado 4. 2006, p. 23-51. 
p.50. Este artigo foi escrito como resumo da tese que defendeu para assunção do cargo 
de professor titular de direito constitucional da Universidade de São Paulo. 
41 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 335. 
42 A redação do artigo 1º da Emenda Constitucional 91/2016 previu a vigência de 30 
(trinta) dias: “Art. 1º É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido 
pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes à promulgação desta Emenda Constituci-
onal, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para fins de 
distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio 
e televisão.” (BRASIL, 2016). 
43 Normas programáticas são “aquelas em que o constituinte não regula diretamente 

os interesses ou direitos nela consagrados, limitando-se a traçar princípios a serem 
cumpridos pelos Poderes Públicos (Legislativo, Executivo e Judiciário) como progra-
mas das respectivas atividades, pretendendo unicamente à consecução dos fins sociais 
pelo Estado" DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Ed. Saraiva, São Paulo, 1998, 
vol. 3, pág. 371. 
44 Os direitos sociais estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal: “Art. 6º São 
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
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4. HIPÓTESES 

 

O presente trabalho se propôs a responder as seguintes 

perguntas: o excesso de direitos positivados (excesso de positi-

vidade) pode gerar a frustação pela impossibilidade de efetiva-

ção (frustação)? A efetivação dos direitos em excesso (muita es-

trela) também pode ocasionar a frustação (pouca constelação)? 

Muito mais do que propor respostas o que se pretende 

com o presente texto é reavivar a discussão, até mesmo porque 

a constituição em 2018 completará 30 (trinta) anos de promul-

gação e certamente as normas constitucionais não produziram, 

não produzem e nem produzirão todos os seus efeitos. 

Como exemplos de direitos que dificilmente produzirão 

os efeitos almejados pode-se citar o salário mínimo que con-

forme o artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal deveria ser 

“capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua 

família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, ves-

tuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes pe-

riódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 

vinculação para qualquer fim”.45 

O tema efetividade das normas constitucionais já foi 

abordado por diversos autores, alguns nomeiam tal problemática 

de “frustação constitucional”46, outros de “crise da constitui-

ção”47, sendo comum a apresentação de críticas as ditas normas 

 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” (BRASIL, 1988). 
45 BRASIL, 1988. 
46 Luís Roberto Barroso dedica um capítulo com o nome “frustação constitucional” 

em seu livro. BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de 
suas normas: limites e possibilidades da constituição brasileira. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar: 2006, p. 47-72. 
47 No título de seu artigo Marcos André Couto Santos utiliza o termo “crise constitu-
cional”. SANTOS, Marcos André Couto. A efetividade das normas constitucionais: 
as normas programáticas e a crise constitucional. In Revista de Informação legislativa. 
Brasília a. 37 n. 147 jul./set. 2000. 
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de eficácia limitada de José Afonso da Silva, principalmente em 

relação às normas programáticas48. 

Com a aprovação e promulgação da proposta de emenda 

constitucional 241/201649 convertida na emenda constitucional 

nº 9550, a qual instituiu o novo regime fiscal com limitação dos 

gastos públicos pelos próximos anos, o que irá impactar nos gas-

tos do poder público com saúde, educação, moradia, direitos so-

ciais estabelecidos em normas programáticas, a discussão ga-

nhará novos contornos. 

Discorrendo sobre a possível perda de credibilidade dos 

direitos humanos pelo excesso José Augusto Lindgren Alves 

menciona que “sofrem do mesmo mal da informação na internet: 

a profusão as torna inassimiláveis”51 e em outro ponto do mesmo 

texto aduz que “assim como nenhum Estado é capaz de atender 

à quantidade de normas, recomendações e pedidos de informa-

ção ininterruptamente recebidos”52. 

Ainda que não somente sobre o tema efetividade das nor-

mas constitucionais não se pode esquecer do termo “constituição 

 
48 Neste sentido: LIMA, George Marmelstein. A eficácia incompleta das normas cons-
titucionais: desfazendo um mal-entendido sobre o parâmetro normativo das omissões 
inconstitucionais. Rev. direitos fundam. democ., v. 20, n. 20, p. 174-192, jul./dez. 
2016; MORO, Sérgio Fernando. Por uma revisão da teoria da aplicabilidade das nor-
mas constitucionais. Revista CEJ, V. 4 n. 10, jan./abr. 2000. 
49 Apelidada de PEC da morte por diversos jornais e sites: FENAFAR. Federação 
nacional dos farmacêuticos. PEC da Morte aprovada. "A história não acabou, vamos 
continuar lutando", diz presidente da Fenafar. Brasília, 14 dez. 2016. Disponível em: 
< https://www.fenafar.org.br/2016-01-26-09-32-20/saude/1275-pec-da-morte-apro-
vada-a-historia-nao-acabou-vamos-continuar-lutando-diz-presidente-da-fenafar > 
Acesso em 08 ago. 2018; PADILHA, Alexandre. A PEC da Morte de Temer já mostra 
suas garras. Coluna do dia 22.06.2017. Porto Alegre: Revista Fórum [2001?]. Dispo-
nível em: <   https://www.revistaforum.com.br/pec-da-morte-de-temer-ja-mostra-

suas-garras/ > Acesso em 08 ago. 2018.  
50 BRASIL, 2016. 
51 ALVES, José Augusto Lindgren. É preciso salvar os direitos humanos! Revista Lua 
Nova nº. 86 São Paulo 2012. s/p. Disponível em < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452012000200003 
>. Acesso em 08 ago. de 2018 
52 Ob. cit. sem página. 
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simbólica” de Marcelo Neves53, principalmente na faceta posi-

tiva, posto que nesta as normas constitucionais desempenham 

mero papel político-ideológico, escondendo os problemas soci-

ais e de certa forma obstruindo sua solução e, em último caso, a 

transformação social.  

Wilson Levi Braga da Silva Neto entende que “a crença 

fetichizada na lei pode, ao final, frustrar expectativas e refrear 

os processos de transformação social”54, neste sentido se for ele-

vado o debate para as normas constitucionais o pensamento tam-

bém é aplicável. 

A segunda pergunta busca perquirir se o excesso de efe-

tivação também pode gerar a frustação, não estamos aqui a dis-

cutir o ativismo judicial, mas não se pode deixar de reconhecer 

que os direitos sociais tem seu campo de efetivação em proces-

sos judiciais, principalmente as demandas de saúde55. 

Em relação a tal crescimento da judicialização em ques-

tões de saúde Luís Roberto Barroso aduziu que “o sistema, no 

entanto, começa a apresentar sintomas graves de que pode mor-

rer da cura, vítima do excesso de ambição, da falta de critérios e 

 
53 A constitucionalização simbólica também pode ser definida em perspectiva nega-
tiva, quando o texto constitucional é insuficiente para a concretização de seus precei-
tos. NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. 2. ed., São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2007. 
54 SILVA NETO, Wilson Levy Braga da. A constitucionalização simbólica e o direito 
à cidade. s/p. 16 jun. 2015. Disponível em: < http://estadodedireito.com.br/a-consti-
tucionalizacao-simbolica-e-o-direito-a-cidade/ > Acesso em 08 ago. de 2018 às 
14h50. 
55 “Assiste à massificação das ações individuais de solicitação de medicamentos. Ape-
nas o Estado de Minas Gerais despendeu, com ações judiciais de medicamentos, em 
2001, R$164.325,00; em 2003, R$2.007.477,00; em 2004, R$2.808.252,00; em 2005, 

R$8.469.378,00; em 2006, R$18.179.487,00; em 2007, R$22.848.689,00; em 2008, 
R$42.552.696,00. No que diz respeito o número de ações apenas em Minas Gerais, o 
Estado viu contra ele serem ajuizadas 1.464 ações, em 2007; 2019, em 2008; 2276, 
em 2009.” BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. A construção democrática das políticas 
públicas de atendimento dos direitos sociais com a participação do judiciário. Consti-
tuição e processo: entre o direito e a política. Coord. Felipe Machado e Marcelo Cat-
toni. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 272/309. 
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de voluntarismos diversos”56. 

Os poderes legislativos e executivos poderiam assumir 

as rédeas da efetivação dos direitos sociais dando eficácia as nor-

mas constitucionais, todavia, promulgaram emenda constitucio-

nal com a limitação dos gastos públicos para o futuro, desta ma-

neira deixaram de ser protagonistas. 

Vidal Serrano Nunes Jr. defende meios de efetivação dos 

direitos, mas também desagua no Judiciário, “as normas progra-

máticas que consagram direitos sociais possuem justiciabili-

dade, embora por entes autonomamente legitimados para a tutela 

dos interesses metaindividuais que, baseados nelas, passem a 

existir”.57 

Clarissa Tassinari e Danilo Pereira Lima sustentam que 

a solução “para superar o problema da inefetividade constituci-

onal no Brasil, é necessário que se opere uma ruptura com alguns 

elementos, como o modelo patrimonialista de Estado e a postura 

ativista da jurisdição”58. 

O termo “Constituição dúctil” ou “direito dúctil” foi cri-

ado pelo jurista italiano Gustavo Zagrebelsky59, numa sociedade 

extremamente diversificada e fragmentada por interesses plurais 

defende que não se pode prever um único modo de vida e a fi-

xação de um único parâmetro a ser seguido por todos. 

Atualmente parece que o único caminho para efetivação 

das normas constitucionais está sendo a judicialização, todavia 

 
56 Vide p. 35 de BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização 
excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para 
a atuação judicial. Juris. Mineira, Belo Horizonte, a 60, nº 188, p. 29-60, jan./mar 
2009. 
57 NUNES JR, Vidal Serrano. A cidadania social na Constituição de 1988: estratégias 
de positivação e exigibilidade judicial dos direitos sociais. São Paulo: Verbatim, 2009. 

p. 222. 
58 TASSINARI, Clarissa. & LIMA, Danilo Pereira. A problemática da inefetividade 
constitucional no Brasil: o Estado patrimonialista e o ativismo judicial. Constituição, 
Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constituci-
onal. Curitiba, 2011, vol. 3, n. 4, Jan-Jun. p. 110. 
59 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil. Madrid: Editorial Trotta, 2ª ed., 
1997. 
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seria interessante o debate, a conversa entre as instituições e o 

povo na busca da implantação dos direitos sociais, esta é a ideia 

de Virgílio Afonso da Silva que defende que a solução deveria 

“partir de um diálogo constitucional fundado nessas premissas 

de comunicação intersubjetiva entre os poderes estatais e a co-

munidade”60. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É norma constitucional todas as normas incluídas no 

texto da constituição, bem como aquelas que versem sobre di-

reitos humanos advindas de tratados ou convenções internacio-

nais incorporadas por processo legislativo equiparado a emenda 

constitucional. 

O termo norma constitucional deve ser considerado 

como gênero que se subdivide nas espécies normas regras, nor-

mas princípios e normas valores de acordo com o seu conteúdo 

ou finalidade nos termos das teorias de Dworkin, Alexy e Habe-

rmas expostas no texto. 

No que tange a eficácia e aplicabilidade a norma consti-

tucional deve ser verificada nos planos da existência, validade e 

eficácia conforme Pontes de Miranda, bem como nos planos da 

concretização sintático, semântico e pragmático defendidos por 

Tércio Sampaio Ferraz Jr. e Maria Helena Diniz. 

Em relação a classificação da norma constitucional no 

que se refere a sua aplicabilidade neste trabalho adotou-se a clas-

sificação unitária de norma constitucional limitada estabelecida 

por Virgílio Afonso da Silva, posto que toda norma depende de 

complementação ou prática de atos para surtir os seus efeitos. 

Não foi possível neste trabalho responder as perguntas 

expostas no início, servindo o questionamento como estímulo 

para pesquisas futuras, todavia, conclui-se que faz necessário o 

diálogo constitucional entre as instituições e a comunidade na 

 
60 Op. cit. p. 51. 
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busca de várias maneiras para efetivação das normas constituci-

onais. 

Na realidade a conclusão a que se chega ao final deste 

trabalho é que existem muitos direitos (muita estrela) e pouca 

efetividade (pouca constelação), por isso faz necessário o apro-

fundamento do diálogo entre as instituições e comunidade no in-

tuito de se efetivar na prática os direitos. 
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