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EFICÁCIA JURÍDICA

Possibilidade de a norma vigente, ser

efetivamente aplicada a casos

concretos.

EFICÁCIA SOCIAL

Produz efeitos jurídicos na medida em

que a sua edição resulta na revogação

de todas as normas anteriores

conflitantes. A norma está apta a

produzir efeitos na ocorrência de

relações concretas



Eficácia

Plena

Contida

Limitada

Direta, imediata e integral

Direta, imediata e NÃO integral

Indireta, mediata e reduzida

Normas autoaplicáveis

Abrangência reduzida

Depende de lei 

ou de E.C*.

- Classificação segundo José Afonso da Silva



EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga o
inciso IX do§ 3 do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da Emenda
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras providências.

Art. 8º Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, XI, da
Constituição Federal, será considerado, para os fins do limite fixado naquele
inciso, o valor da maior remuneração atribuída por lei na data de publicação
desta Emenda a Ministro do Supremo Tribunal Federal, a título de vencimento,
de representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, .....



EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47, DE 5 DE JULHO DE 2005

Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor
sobre a previdência social, e dá outras providências.

Art. 4º Enquanto não editada a lei a que se refere o§ 11 do art. 37 da
Constituição Federal, não será computada, para efeito dos limites
remuneratórios de que trata o inciso XI do caput do mesmo artigo,
qualquer parcela de caráter indenizatório, assim definida pela legislação
em vigor na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de
2003.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37§11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp41.htm


Aplicação imediata 

N. de Eficácia 
Plena 

Aplicabilidade:

Direta e Imediata 

N. de Eficácia 
Contida 

Aplicabilidade:

Direta e Imediata 

N. de Eficácia 
Limitada

Aplicabilidade:

Indireta e Mediata 



“São normas constitucionais dotadas de

todos os meios e elementos necessários

à sua pronta incidência aos fatos,

situações, condutas ou comportamentos

que elas regulam.” (José Afonso da

Silva)

Art. 5º §1º As normas definidoras dos direitos e garantias

fundamentais têm aplicação imediata.

aplicabilidade



Eficácia

Aptidão da norma
para produzir os
efeitos que lhe
são próprios

Efetividade 

Produção concreta
dos fins para os
quais a norma foi
criada.*

Nem toda norma
da Constituição
possui efetividade,
mas, toda norma
constitucional tem
eficácia, ainda que
de forma limitada.

Eficácia x Efetividade
(Fonte: Marcelo Novelino)



TIPOS DE EFICÁCIA

Eficácia positiva Eficácia negativa

Tem aptidão para ser

aplicada ao caso

concreto.

Consiste na aptidão da

norma para invalidar

outras normas que lhe

são contrárias.

* Essa eficácia negativa,

toda norma

constitucional tem.



Eficácia

Plena Contida
Limitada

Plenos efeitos com a

promulgação da

constituição.

Restrição: a) leis; b)

norma constitucional

e; c) conceitos

éticos.

Plenos efeitos

depois de

exigida

regulamentação

1) Aplicabilidade

direta (não dependem

de regulamentação);

2) Imediata (produzem

seus efeitos a partir da

promulgação da

constituição) e;

3) Integral (não podem

sofrer restrições).



A NORMA CONSTITUCIONAL SE APLICA SOZINHA?

SIM

NÃO

É LimitadaA norma pode ser suscetível 

à restrição?

É PlenaÉ Contida

SIM

NÃO



Uma norma de eficácia plena 
está impedida de sofrer 

qualquer regulamentação legal?



RESPOSTA

As normas constitucionais de aplicação imediata e eficácia plena
podem ser regulamentadas por normas também constitucionais. Isto
porque é próprio da natureza aberta e genérica das normas
constitucionais a restrição de alguns direitos para a garantia de outros.
Por isso mesmo é que na aplicação das normas é imprescindível o
exercício da hermenêutica pelos intérpretes do direito, de modo a
ponderar as normas constitucionais (vale dizer: princípios e regras) em
homenagem ao princípio da unidade da constituição, harmonizando-as
e anulando o conflito aparente entre elas.



Norma 
Jurídica

Norma 
Regra

Norma 
Princípio

CONFORME TEORIA DE ROBERT ALEXY E CANOTILHO



NORMAS DE EFICÁCIA PLENA

Aplicabilidade direta, 

imediata e integral

Regra: independem de 

Regulamentação

As normas que desde a sua entrada 

em vigor produzem todos os efeitos 

que o legislador quis regular.



EXEMPLOS: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 14 §2º Não podem alistar-se como eleitores os

estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório,

os conscritos.

Art. 17 § 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de

organização paramilitar.



Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e

aos Municípios: I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas...

Art. 20. São bens da União

Art. 21. Compete à União:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente

sobre:



NORMAS DE EFICÁCIA CONTIDA / PROSPECTIVA

Aplicabilidade direta, 

imediata e NÃO integral

Restrições 

e 

Exceções

Leis*,

Dispositivos 

constitucionais,  

Conceitos éticos

*Se não tiver lei 

limitando-a, terá 

eficácia plena
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As restrições 
poderão ser 

impostas

Pelo legislador infraconstitucional

Por outras normas constitucionais

Decorrência de conceitos ético-jurídicos 
consagrados

Art. 5º, VIII

Estado de defesa e estado de sítio

Art. 5º, XXIV

NORMAS DE EFICÁCIA CONTIDA / PROSPECTIVA



NORMAS DE EFICÁCIA CONTIDA

EXEMPLOS: 

Art. 5º XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer;

Art. 5º XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele

entrar, permanecer ou dele sair com seus bens



Art. 5º VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de

crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se

as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e

recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Art. 136 § 1º, I - restrições aos direitos de:

a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;



Art. 5º XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por

interesse social, mediante justa e prévia indenização em

dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;



NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA

Indireta, mediata e 

reduzida

Princípio Institutivo
Princípio 

Programático

Esquemas gerais

de estruturação e

atribuições de

órgãos, entidades

ou institutos.

Veiculam programas

a serem

implementadas pelos

órgãos do estados

Lei e verbo 

no futuro

A lei poderá, 

disporá...



De Princípio Institutivo

ou Organizativo

NORMAS DE EFICÁCIA LIMITADA

De Princípio 

Programático

Impositivas Facultativas

Determinam a 

emissão de 

uma legislação 

integrativa

Limitam-se a dar ao 

legislador a possibilidade 

de regular a situação nelas 

delineada

Voltadas para os 

órgãos estatais



De Princípio Institutivo

ou Organizativo

NORMAS DE EFICÁCIA LIMITADA

De Princípio 

Programático

Impositivas Facultativas

Art. 33 Art. 154, I

Art. 23



EXEMPLOS

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e

judiciária dos Territórios.

Art. 154. A União poderá instituir:

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo

anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato

gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta

Constituição;
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EXEMPLOS

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios:



- Segundo Maria Helena Diniz
E

fi
c
á
c
ia

Absoluta ou

Supereficazes

Plena

Relativa 

Restringível

Normas intangíveis. Sem E.C. 

Imediatamente aplicadas com 

possibilidade de E.C. 

Correspondem as normas de  

eficácia contida (J.A. da Silva)

Dependem de lei

complementar

ou ordinária.

Relativa 

Complementável



Norma de eficácia relativa complementável

Princípios Institutivos

Depende de lei para dar corpo
as instituições, pessoas, órgãos,
nelas previstos.

Arts. 17, IV ; 25 § 3º; 43 § 1º etc.

Normas Programáticas 

Programas a serem 
desenvolvidos mediante lei 

infraconstitucional 

Arts 205; 211; 215; 218; 226 § 2º etc.



✓ Art. 17 É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos

políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o

pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e

observados os seguintes preceitos: IV - funcionamento parlamentar de

acordo com a lei.

✓ Art. 25 § 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de

interesse comum.



✓ Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.

✓ Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.



- Segundo Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto

Normas de 

Aplicação

Irregulamentáveis

Regulamentáveis

dispensa 

regulamentação

admite 

regulamentação



- Segundo Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto

Normas de 

Integração

Completáveis

Restringíveis

exigem uma 

legislação integrativa

possibilidade de o 

legislador  reduzir o 

comando constitucional



- Segundo Uadi Lammego Bulos

Normas de eficácia 

exaurida ou 

esvaída

Extinguiram a produção de seus 

efeitos, ou seja, já cumpriram o 

seu papel.

São próprias do ADCT

(Arts. 1º ; 2º ; 3º; 14 etc)



Art. 1º. O Presidente da República, o Presidente do Supremo

Tribunal Federal e os membros do Congresso Nacional

prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a

Constituição, no ato e na data de sua promulgação.

Art. 2º. No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá,

através de plebiscito, a forma (república ou monarquia

constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou

presidencialismo) que devem vigorar no País. (Vide emenda

Constitucional nº 2, de 1992)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc02.htm


Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos,

contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria

absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão

unicameral.


