EFICÁCIA DOS DEVERES FUNDAMENTAIS
Carlos Rátis1

I. Aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais relativas aos deveres
fundamentais

I.1. Breve histórico sobre a temática sobre o estudo da aplicabilidade e eficácia
das normas constitucionais

Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica e sua
aplicabilidade dependerá, no limite objetivo, do seu teor normativo. Em outras palavras,
todas elas irradiam efeitos jurídicos, o que implica uma inovação da ordem jurídica
preexistente à entrada em vigor da constituição que aderem e a nova ordenação instaurada,
entretanto a eficácia2 de certas normas constitucionais não se manifesta totalmente,
enquanto não for criada a norma ordinária ou complementar executória.
A discussão sobre a aplicabilidade e eficácia das normas
constitucionais tem sua gênese nos Estados Unidos, quando THOMAS COOLEY, Juiz da
Suprema Corte de Michigan, dividiu as normas constitucionais em duas grandes categorias,
quanto à sua eficácia: i) normas constitucionais self-executing (self-enforcing) e normas
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constitucionais not self-executing (not self-enforcing)3. As primeiras estariam aptas a atuar
desde o instante em que viessem a ser inseridas no ordenamento, enquanto as últimas
dependeriam da atuação do legislador infraconstitucional para produzir efeitos.
No Brasil, a doutrina brasileira (CARLOS MAXIMILIANO,
PONTES DE MIRANDA, VICTOR NUNES LEAL, NELSON DE SOUZA SAMPAIO)
foi fortemente influenciada pela doutrina norte-americana através de RUY BARBOSA, que
utilizou as expressões self-executing provisions e not self-executing provisions. As
primeiras seriam desde logo aplicáveis, porque revestidas de plena eficácia jurídica, por
regularem diretamente as matérias, situações ou comportamentos de que cogitam – normas
auto-executáveis, enquanto as últimas seriam de aplicabilidade dependente de leis
posteriores – normas não auto-executáveis ou mandamentais4.
Após a segunda Guerra, motivados pela decisão judicial proferida
pela Corte de Cassação Penal Italiana, em 7 de fevereiro de 1948, em que sua ementa
concluía que as disposições constitucionais, às vezes, são de natureza programática, às
vezes de natureza jurídica, o que equivaleria a negar juridicidade às normas programáticas,
constitucionalistas italianos (VEZIO CRISAFULLI5, GAETANO AZZARITI, MEUCCIO
RUINI, UGO NATOLI, SAVERIO DE SIMONE, PAOLO BARILE, dentre outros)
começaram a discutir o tema, nomeadamente, sobre a força normativa das chamadas
normas programáticas.
Após tantas discordâncias e posições insustentáveis, a jurisprudência
e a doutrina italianas formularam uma classificação das normas constitucionais, quanto à
eficácia e à aplicabilidade, qual seja: a) normas diretivas ou programáticas, que não têm
qualquer preceito concreto, mas informam diretrizes ao legislador futuro, e não excluiriam
a possibilidade de que fossem emanadas leis não conforme com elas; b) normas
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preceptivas, obrigatórias, de aplicabilidade imediata, que seriam aquelas que invalidariam
qualquer lei discordante e modificam ou ab-rogam as anteriores que com elas contrastem;
c) normas preceptivas, obrigatórias, mas de aplicabilidade não imediata, que seriam
aquelas normas dependentes de normas integrativas6.
No Brasil, quem primeiro adotou as idéias de CRISAFULLI e se
preocupou em distinguir as normas constitucionais quanto à sua eficácia, no direito pátrio,
foi JOÃO HORÁCIO MEIRELLES TEIXEIRA, cuja obra só veio a lume em 1991,
ensinando que as normas constitucionais podem ser divididas em: a) normas constitucionais
de eficácia plena, de aplicação imediata e b) normas constitucionais de eficácia limitada em
normas programáticas e normas de legislação. As primeiras seriam aquelas que versariam
sobre matéria eminentemente ético-social, constituindo programas de ação social (v.g., arts.
196 e 217 da CF∕88) e as últimas aquelas que informam a necessidade da criação de uma
legislação posterior.
Entretanto, foi a partir das lições de JOSÉ AFONSO DA SILVA7
que, reformulando a classificação de CRISAFULLI, o tema aplicabilidade e eficácia das
normas constitucionais passou a ser amplamente discutido nos Tribunais, na medida em
que até o momento da publicação de sua tese, a abordagem pela doutrina e jurisprudência
sobre o assunto era de forma assistemática.
Com efeito, a obra de JOSÉ AFONSO DA SILVA foi a obra certa,
no momento certo, uma vez que os efeitos da Revolução Copernicana do Direito
Constitucional também se faziam presentes no Brasil e era necessário uma obra brasileira
que discutisse a temática, debatida na Itália após a Segunda Guerra Mundial.
A classificação de JOSÉ AFONSO DA SILVA quanto à
aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, em que pese ter sido objeto de várias
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tentativas de reformulação e críticas8, é ainda a mais adotada pela maior parte da doutrina
brasileira e pelos Tribunais Pátrios.
Para JOSÉ AFONSO DA SILVA9, as normas constitucionais quanto
à eficácia e aplicabilidade podem ser admitidas:
a) as normas constitucionais de eficácia plena, que seriam aquelas
que produzem todos os seus efeitos essenciais (ou têm a possibilidade de produzi-los),
desde a entrada em vigor da Constituição. Têm aplicabilidade direta, imediata e integral;
b) as normas constitucionais de eficácia contida, que incidem
imediatamente e produzem todos os efeitos pretendidos, mas prevêem meios ou conceitos
que permitem manter sua eficácia contida em certos limites. Seriam, pois, normas de
aplicabilidade direta, imediata, mas não integral, pois estariam sujeitas a restrições previstas
ou dependentes de regulamentação que limite sua eficácia e aplicabilidade e
c) as normas de eficácia limitada ou reduzida seriam aquelas que
dependeriam de normatividade posterior para que produzissem seus efeitos essenciais, por
uma opção do legislador constituinte. São de aplicabilidade indireta, mediata e reduzida,
porque só incidirão totalmente após a normatividade ulterior que lhes desenvolva eficácia.
E as normas de eficácia reduzida ora declarariam princípios organizativos ou institutivos,
ora declarariam princípios programáticos.
Entretanto, como toda e qualquer obra científica, ela precisa de
constantes reparos e avanços, nomeadamente, quanto: a) a relevância da classificação das
normas constitucionais de eficácia contida, pois, numa análise perfunctória, a diferença
entre as normas de eficácia plena e contida seria quanto possibilidade da norma em sofrer
restrições em relação à outra norma (se constitucional, norma de eficácia plena, se
8
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[Digite texto]

infraconstitucional, norma de eficácia contida) o que não justificaria a necessidade desta
divisão; b) em considerar os direitos sociais como normas programáticas contrariaria a
classificação em normas de aplicabilidade imediata e mediata, em face ao artigo 5°,
parágrafo 1° da CF; c) não atenderia à classificação das normas relativas aos deveres
fundamentais, pois existem deveres fundamentais que não são de aplicabilidade imediata,
mas também não são nem normas institutivas ou organizatórias, muitos menos
programáticas. Vale dizer, pela classificação de JOSÉ AFONSO DA SILVA não seria
possível a realização do presente trabalho, a não ser que fosse considerado que os deveres
autônomos seriam normas constitucionais de eficácia limitada sui generis.
Em Portugal, as idéias de VEZIO CRISAFULLI também irradiaram
efeitos, na medida em que eminentes constitucionalistas lusitanos (JORGE MIRANDA e
GOMES CANOTILHO), após a Revolução Copernicana do Direito Constitucional,
adaptaram seus ensinamentos, influenciando gerações de constitucionalistas de todos os
países da língua portuguesa, com estudos aprofundados sobre a matéria, relacionando com
o tema deveres fundamentais.
Sucede, pois, que para se chegar à classificação mais adequada
quanto a qual seria a aplicabilidade e a eficácia das normas constitucionais relativas aos
deveres fundamentais, faz-se indispensável demonstrar o entendimento da melhor doutrina
lusitana sobre a matéria, na medida em que controvérsias doutrinárias e desnecessários
equívocos têm surgido, atualmente, em relação à temática10.

I.2. A aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais relativas aos deveres
fundamentais para a doutrina lusitana

Buscando traçar um estudo da doutrina constitucional lusitana sobre
a aplicabilidade e eficácia das normas relativas aos deveres fundamentais, matéria que,
infelizmente, não é explorada na doutrina brasileira, serão elucidadas as opiniões de ilustres
10
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idênticos aos da interpretação e da aplicação das normas de direitos fundamentais e requerem
particularíssimos cuidados”.
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mestres de Portugal sobre o assunto, para só então depois, identificarmos qual seria a
melhor classificação a ser adotada em relação às mesmas.

I.2.1. Para JORGE MIRANDA

JORGE MIRANDA classifica as normas constitucionais quanto à sua
aplicabilidade em normas constitucionais exeqüíveis e não exeqüíveis por si mesmas,
considerando que as primeiras são aplicáveis só por si, sem necessidade de lei que as
complemente; enquanto as segundas carecem de normas legislativas que as tornem
plenamente aplicáveis às situações da vida11.
Quanto à eficácia das normas constitucionais12, JORGE MIRANDA
ensina que as normas constitucionais podem ser preceptivas exeqüíveis por si mesmas (que
equivaleriam às normas de eficácia plena de JOSE AFONSO DA SILVA), normas
preceptivas não exeqüíveis por si mesmas (equivaleriam às normas declaratórias de
princípios institutivos e organizatórios de JOSÉ AFONSO DA SILVA) e normas
programáticas (que seriam as declaratórias de princípios programáticos de JOSÉ AFONSO
DA SILVA)13. As primeiras corresponderiam aquelas de eficácia incondicionada ou não
dependente de condições institucionais ou de fato. As segundas são dirigidas ao legislador,
só exigindo sua intervenção para produzir efeitos. As últimas, além de exigirem atuação
legislativa, seriam dirigidas a certos fins e a transformações, dependendo das estruturas
sociais ou da realidade constitucional14.
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programáticas “são de aplicação diferida, e não de aplicação ou execução imediata; prescrevem obrigações de
resultados, não obrigações de meios; mais do que comando-regras explicitam comandos-valores; conferem
“elasticidade” ao ordenamento constitucional; têm como destinatário principal – embora não único – o
legislador cuja opção fica a ponderação do tempo e dos meios em que vêm a ser revestidas de plena eficácia
(e nisso consiste a discricionariedade); não consentem que os cidadãos ou quaisquer cidadãos as invoquem já
(ou imediatamente após a entrada em vigor da Constituição), pedindo aos tribunais o seu cumprimento só por
si...”.
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Em relação aos deveres fundamentais, pode ser deduzido das lições
do insigne mestre que ele considera os deveres de alcance específico, que restringem
direitos (direitos autônomos) como normas de aplicabilidade mediata e de eficácia
preceptiva não exeqüível por si mesma.
Já os direitos-deveres, os deveres de alcance genérico, JORGE
MIRANDA15 ensina que os mesmos seriam diretamente exigíveis, tais como, v. g., o dever
dos pais em relação aos filhos (art. 36°, n°s 5° e 6°); dos pais ou tutores para com as
pessoas com deficiência (art. 71°, n° 2), o dever de defender e promover a saúde (art. 64°,
n° 1); o dever de defender o meio ambiente (art. 66°, n° 1), o dever de preservar o
patrimônio cultural (art. 78°, n° 1), o dever de defesa da Pátria (art. 276°, n° 1)16.

I.2.2. Para GOMES CANOTILHO

Para GOMES CANOTILHO17, pode falar-se numa reserva de
constituição quanto aos deveres fundamentais, pois só existem deveres fundamentais,
quando eles são necessariamente baseados numa norma constitucional ou numa lei
mediante autorização constitucional.
GOMES CANOTILHO pontifica que os entre os direitos e deveres
fundamentais existe o principio da assinalagmaticidade ou da assimetria18 como condição
necessária a estado de liberdade, em que pese não haver correspondência estrita entre os
mesmos.
Para o ilustre constitucionalista de Coimbra, “as normas da
constituição que consagram deveres fundamentais, só excepcionalmente têm a natureza e
estrutura de “direito directamente aplicável”19, na medida em que “a generalidade dos
15

Cf. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos Fundamentais,, 4ª Edição,
2008, versão mais recente, p. 290.
16
GOMES CANOTILHO, Direito..., cit., p. 536, considera, equivocadamente, que JORGE MIRANDA
defende que os deveres fundamentais seriam normas programáticas.
17
Cf. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., Coimbra, 2004, p.
532.
18
Em sentido contrário CASALTA NABAIS, O dever fundamental de pagar impostos, Coimbra, 2004, p. 35.
19
GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., Coimbra, 2004, p. 536,
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deveres fundamentais pressupõe uma interpositio legislativa necessária para a criação de
esquemas organizatórios, procedimentais e processuais definidores e reguladores do
cumprimentos de deveres”20.
Além disso, GOMES CANOTILHO alerta que os deveres
fundamentais não seriam normas programáticas21 de direitos fundamentais, mas sim
normas que carecem de concretização legislativa, pois, são normas “desprovidas de
determinabilidade jurídico-constitucional” 22.

I.2.3. Para VIEIRA DE ANDRADE

Para VIEIRA DE ANDRADE, a consagração dos deveres
fundamentais significa a previsão expressa de um valor ou interesse comunitário, que
restringe direitos, liberdade e garantias, desde que satisfaça as exigências do n° 2 do art.
18° da CRP23.
No que tange à aplicabilidade nas normas constitucionais relativas
aos deveres fundamentais, VIEIRA DE ANDRADE acredita que esses preceitos não são
diretamente aplicáveis, necessitando de previsão normativa expressa para ser fonte concreta
de obrigações jurídicas, com exceção daquelas normas que determinem expressamente o
seu conteúdo concreto24.

defende que alguns deveres fundamentais “parecem transportar uma tendencial ideia de aplicabilidade
imediata”.
20
Cf. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., Coimbra, 2004, p.
535.
21
Para GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., Coimbra, 2004, p.
1180, as normas programáticas, além de constituirem princípios e regras definidoras de diretrizes para o
legislador e a administração, vinculam também os tribunais, pois “os juízes têm “acesso à constituição”, com
o consequente 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 (CRP, art.
204°), dos actos normativos contrários às mesmas normas”.
22
Cf. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., Coimbra, 2004, p.
536.
23
Cf. VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra,
2004, p. 170.
24
Cf. VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra,
2004, p.
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I.2.4. Para CASALTA NABAIS

CASALTA NABAIS defende que os deveres fundamentais, mesmo
quando estejam determinados na Constituição, não são diretamente aplicáveis, exigindo a
sua aplicação do legislador, pois os preceitos que os consagram “são sempre pelo menos
autorizações ao legislador para disciplinar os modos ou modalidades do seu cumprimento e,
sobretudo, para estabelecer as sanções pelo seu incumprimento”25.
Sem embargo, considera CASALTA NABAIS26 que os deveres
fundamentais são normas de aplicabilidade mediata27, pois, via de regra, não têm o seu
conteúdo concretizado na Constituição. O primeiro destinatário das normas relativas aos
deveres é o legislador ordinário, que está vinculado quanto ao conteúdo dos deveres na
Constituição.
Sustenta ainda CASALTA NABAIS que as normas constitucionais
relativas aos deveres não seriam normas programáticas, de simples proclamação ou puras
normas de natureza orgânica ou organizatória, pois integram a constituição da pessoa
humana, embora consagrando posição jurídicas subjetivas dos cidadãos passivas28.
Para este ilustre juspublicista da Universidade de Coimbra, cuja
tese29 foi um divisor no estudo da temática, aos deveres fundamentais é aplicável o regime
geral dos direitos fundamentais30, na medida em que devem ser observados: a) o princípio
25

CASALTA NABAIS, Por uma Liberdade com Responsabilidade: estudos sobre direitos e deveres
fundamentais, Coimbra, 2007, p. 307.
26
CASALTA NABAIS, Por uma Liberdade com Responsabilidade: estudos sobre direitos e deveres
fundamentais, Coimbra, 2007, p. 172.
27
A única exceção admitida por CASALTA NABAIS face à Constituição Portuguesa, Por uma Liberdade
com Responsabilidade: estudos sobre direitos e deveres fundamentais, Coimbra, 2007, p. 355 e 365, seria “a
constituída pela sanção de não obtenção ou manutenção de emprego público por parte de quem não cumpra o
dever de serviço militar ou seus sucedâneos, os preceitos relativos aos deveres fundamentais não são
directamente aplicáveis”. Até mesmo o dever de escolaridade básica o autor considera que depende da
atividade do legislador que “não pode deixar de aqui intervir, seja para fixar o conceito de ensino básico que
há-de abranger um número de anos de escolaridade não inferior ao que a lei previa aquando da entrada em
vigor da Constituição, seja para regula(menta)r o exercício do mesmo estabelecendo as condições e os
pressupostos da sua exequibilidade”. O autor considera que os direitos-deveres não são deveres fundamentais
diretamente aplicáveis, mas direitos fundamentais aplicáveis, pois por força do princípio da liberdade, só o
segmento direito e não o segmento dever, é diretamente aplicável.
28
CASALTA NABAIS, Por uma Liberdade com Responsabilidade: estudos sobre direitos e deveres
fundamentais, Coimbra, 2007, p. 175.
29
Cf. CASALTA NABAIS, O dever fundamental de pagar impostos, Coimbra, 2004.
30
CASALTA NABAIS chega a afirmar, p. 349, que o regime dos deveres fundamentais chega a assemelharse com o dos “direitos fundamentais sociais, na medida em que estes se consubstanciam em direitos dos
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da universalidade; b) o princípio da igualdade; c) o princípio da validade dos deveres
fundamentais face às pessoas e organizações coletivas; d) o princípio da aplicabilidade dos
deveres fundamentais aos portugueses residentes no estrangeiro e aos estrangeiros e
apátridas que residam ou se encontrem em Portugal; e) o princípio do acesso ao Provedor
de Justiça e aos tribunais para a defesa face a deveres fundamentais cuja concretização ou
disciplina legal ultrapasse os seus contornos constitucionais; f) o princípio do direito de
resistência a ordens que atuem deveres constitucionais para além do constitucionalmente
permitido; g) o princípio da responsabilidade civil das entidades públicas, seus funcionários
e agentes e h) princípio da proporcionalidade lato sensu ou princípio da proibição do
excesso31.

I.2.5. Posição adotada

A classificação mais adequada é aquela que incorpora a idéia do
Estado Social Concretizador, minimizando os efeitos do mal-estar social32, observando-se
até onde as normas relativas aos deveres fundamentais podem ser executáveis por si
mesmas para proteger os direitos fundamentais.
O não cumprimento dos deveres implica a falta de força normativa
dos deveres, o que pode lhe custar a sua própria existência. A efetividade dos deveres
consiste num termômetro de efetividade dos direitos. Os deveres não são um risco para os
direitos; são indispensáveis à sua efetividade33.

particulares a prestações sociais (de carácter material ou jurídico) do estado, as quais, dada a sua natureza,
estão sob a reserva do social e economicamente possível”. Data venia, além de discordar da opinião deste
ilustre juspublicista quanto ao seu enquadramento dos deveres fundamentais submetido somente ao regime
geral, a comparação é de todo equivocada, na medida em que os direitos sociais são direitos fundamentais de
aplicabilidade dependente mais de circunstâncias fáticas-orçamentários do que da atuação legislativa.
31
CASALTA NABAIS, Por uma Liberdade com Responsabilidade: estudos sobre direitos e deveres
fundamentais, Coimbra, 2007, p. 317,
32
Sobre o crise do Estado de bem-estar, mal-estar do Estado ou Estado de mal-estar, elucida o eminente
publicista PAULO OTERO, Instituições Políticas e Constitucionais, Volume I, Coimbra, 2007, p. 467, que
“os elevados custos financeiros envolvidos pelo Estado na implementação das tarefas de bem-estar,
expressando a principal vertente da regra geral que afirma terem todos os direitos custos financeiros públicos,
revelam-se o “cavalo de Tróia” do próprio modelo constitucional de bem-estar: “o desenvolvimento do
Estado social entrou num beco sem saída”.
33
VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra, 2004,
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Sucede, pois, que para se tratar da aplicabilidade e eficácia das
normas relativas aos deveres fundamentais, deve-se atentar ao grau de concreção exigido
pela norma constitucional34, que depende mais de sua importância para a proteção dos
direitos fundamentais do que o seu enunciado35. Sucede, pois, que:
a) os deveres fundamentais considerados como direitos-deveres
seriam normas de aplicabilidade imediata e eficácia preceptiva, pois constituem
pressupostos de existência do Estado, indispensáveis à proteção dos direitos
fundamentais36.
Sem embargo, pode-se afirmar que o regime de proteção dos
direitos-deveres seria o regime especial dos direitos, liberdade e garantias e dos
trabalhadores e aos direitos fundamentais de natureza análoga37 (art. 17º), que implica: a)

p. 160, ensina que um dos efeitos da desintegração social traduz-se na invocação direitos fundamentais sem o
cumprimento dos deveres, pois os titulares dos direitos pretendem participar e explorar o Estado sem o servir.
34
CRISTINA PAUNER CHULVI, El deber consttitucional de contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos, Madrid, 2001, pp. 50 e 51, defende que os deveres fundamentais, em regra geral,
necessitam da atividade do legislador para produzirem efeitos concretos, entretanto existem
deveres fundamentais que são “aplicables directamente, dotadas de eficacia directa y, por tanto,
capaces de fundar por sí solas las pretensiones de los ciudadanos susceptibles de ejercitar antes
los tribunales y otras muchas que renuncian a uma regulación directa y completa de su contenido y
optan por dictar uma normativa escueta que se complementa con uma remisión a la ley”. Nesse
sentido CASALTA NABAIS, CASALTA NABAIS, Por uma Liberdade com Responsabilidade: estudos
sobre direitos e deveres fundamentais, Coimbra, 2007, p. 274 ensina que o “grau de determinação
constitucional do conteúdo dos deveres fundamentais é bastante variável: 1) uns têm todo o seu conteúdo
praticamente determinado nos preceitos constitucionais (v. g. o dever de recenseamento eleitoral, o dever de
votar, o dever de escolaridade básica, etc.); 2) outros têm apenas o seu conteúdo essencial determinado ao
nível constitucional (v. g. o dever de serviço militar e os seus deveres sucedâneos de serviço militar não
armado e de serviço cívico, o dever de pagar imposto, etc.); 3) outros ainda têm na constituição uma
determinação quase nula (v. g. o dever de promoção da saúde, o dever de defesa do ambiente, o dever de
exploração da terra, o dever de colaboração com a administração eleitoral, etc.)”.
35
É exatamente o contrário dos direitos fundamentais, pois, como ensina JOSÉ AFONSO DA SILVA,
Comentário contextual à Constituição, São Paulo, 2006, p. 57, a eficácia e a aplicabilidade das normas que
contêm os direitos fundamentais dependem do seu enunciado, pois se trata de assunto que está em função do
seu direito positivo. Considera o ilustre publicista que, embora a Constituição Brasileira venha a estabelecer
que todas as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (artigo 5º, § 1º),
ela mesma faz depender de legislação ulterior a aplicabilidade de algumas normas definidoras de direitos
sociais.
36
Sobre a matéria CASALTA NABAIS, Por uma Liberdade..., cit., p. 246, defende que “o dever de pagar
impostos constitui em pressuposto à garantia do direito de propriedade, na medida em que “esta é de todo
incompatível com um estado proprietário e implica inevitavelmente um estado fiscal”.
37

Importa consignar que o regime diferenciado aos direitos, liberdades e garantias decorreu mais de
circunstâncias históricas que marcaram a elaboração da Constituição Portuguesa de 1976 do que na intenção
do legislador constituinte lusitano em estabelecer uma proteção dualista para os direitos fundamentais que
implicasse menosprezo às garantias dos direitos sociais, econômicos e culturais. JORGE MIRANDA,
Manual..., Vol. IV, cit., p. 141, no sentido de considerar que foi a circunstância de Portugal ter migrado tão
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aplicabilidade imediata das normas que os reconhecem (art. 18º, nº 1); b) vinculação das
entidades públicas e privadas (art. 18º, nº 1); c) matéria reservada à lei geral, abstrata e não
retroativa; sua restrição (arts. 18º, nº 2 e 165º, nº 1, alínea b); d) respeito expresso aos
princípios: da autorização constitucional para a sua restrição (art. 18º, nº 2); da
proporcionalidade como princípio informador das leis restritivas (art. 18º, nº 2); da
generalidade e abstração das leis restritivas (art. 18º, nº 3); da não retroatividade das leis
restritivas (art. 18º, nº 3); da salvaguarda no núcleo essencial (art. 18º, nº 3); e) limitação da
possibilidade de suspensão nos casos de estado de sítio e de estado de emergência (art. 19º,
nº 1); f) garantias expressas do direito de resistência (art. 21º), da responsabilidade do
Estado e demais entidades públicas (art. 22º); de exercício da ação penal e de medidas de
polícia (art. 272º, nº 3) e g) Limitação material às leis de revisão quanto aos seus conteúdos
[art. 288º, alínea d)]38.
b) já os deveres fundamentais autônomos seriam normas de
aplicabilidade mediata e eficácia preceptiva não exeqüível por si mesma, pois dependem,
necessariamente, de regramento ulterior para serem exigidos. São normas que vinculam a
atuação do legislador a atuação do legislador na criação de mecanismos necessários para a
tardiamente para um Estado social de Direito que justificou a criação dos dois núcleos de direitos, uma vez
que o País emergia de um regime autoritário que tinha negado, especialmente, os direitos, liberdades e
garantias, aduzindo, por fim que “as vicissitudes do processo revolucionário e constituinte justificavam uma
especialíssima atenção aos direitos, liberdades e garantias: perante as ameaças e os perigos que corria a
democracia pluralista, a Assembleia Constituinte procurou conferir-lhes um tratamento inequívoco, firme e
seguro e, daí, quer o regime reforçado dos arts. 18º e segs., quer, entre outros, o estatuto constitucional da
liberdade de imprensa (art. 37º e segs.) ou da liberdade de associação sindical (art. 57º, inicial; hoje 55º). O
compromisso constituinte, manifestado na conjugação de elementos liberais e de elementos socialistas de
diferentes matrizes e com direitos de variados tipos, não impedia, pois, o primado dos direitos, liberdades e
garantias – um primado ab origine conexo com o primado da democracia (política) sobre todos os propósitos
de modificação da ordem económica e social”. Sobre a clivagem entre direitos, liberdades e garantias e os
direitos sociais, econômicos e culturais defende VASCO PEREIRA DA SILVA, SILVA, “A cultura a que
tenho direito”: direitos fundamentais e cultura, Coimbra, 2007, pp. 137 e 138, que “a relativização e
desvalorização da dicotomia entre direitos, liberdades e garantias e direitos econômicos, sociais e culturais,
considerando-a de natureza mais política do que jurídica, enquanto fruto das circuntâncias em que foi
elaborada a Constituição de 1976 e do extremar de posições ideológicas, então em confronto, acerca dos
modelos de Estado, de Constituição e de direitos fundamentais a adoptar”. Houve uma perda da carga
ideológica das normas constitucionais, implicando o intérprete a revalorizar as regras que estabelecem “
“pontes” e não as que colocam “barreiras” à aproximação das tradicionais categorias de direitos
fundamentais”. A doutrina lusitana contemporânea tende, pois, a não mais admitir dois regimes jurídicos
distintos – um para os direitos, liberdades e garantias, outro para os direitos económicos, sociais e culturais –
mas um só regime jurídico, aplicável a todos os direitos fundamentais, independentemente da respectiva
qualificação jurídica.
38

Nesse sentido GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Fundamentos da Constituição, cit., p. 148 e
ss. Em sentido contrário CASALTA NABAIS, p. 347, afirma que “não se aplicam aos deveres fundamentais
os princípios integrantes do regime específico dos direitos, liberdades e garantias fundamentais”.
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efetivação destes deveres fundamentais, exigindo, imediatamente, também atuações do
Executivo e do Judiciário, não podendo, também serem consideradas normas
programáticas39.
Sem embargo, os deveres fundamentais autônomos consistem em
mandatos dirigidos ao legislador e não como vinculações dirigidas ao indivíduo, em que
será legitimada a intervenção do poder público em determinadas relações sociais ou em
âmbitos de autonomia pessoal, dependendo de prévia atuação legislativa40.
Mesmo nesse caso, em que pese a discricionariedade do legislador
ordinário ao permitir a efetividade dos deveres fundamentais autônomos, ele não poderá
modificar a essência do preceito constitucional ou suprimir a obrigação determinada41.
Aplicar-se-ia aos deveres fundamentais autônomos o regime jurídico
geral que é aplicável a todos os direitos fundamentais, em que se garantiu: a) O respeito
expresso aos princípios da universalidade (art. 12º), da igualdade (art. 13º) e de acesso ao
direito, da tutela jurisdicional efetiva (art. 20º) e da proporcionalidade; b) A limitação
material ao poder de revisão do mínimo existencial, visando proteger os direitos
fundamentais; c) é matéria reservada à lei42 geral, abstrata43 e não retroativa44.

39

CRISTINA PAUNER CHULVI, El deber consttitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos, Madrid, 2001, p. 50, defende que não é norma programática, pois, não pode ser entendido como
“una serie de principios programáticos que no vinculan a los sujetos y órganos a quienes se confía velar por el
cumplimiento del orden jurídico”.
40
Cf. SANTIAGO VARELA DIAZ, La Idea de deber constitucional, cit., p.83.
41
Nesse sentido CRISTINA PAUNER CHULVI, El deber consttitucional de contribuir al sostenimiento de
los gastos públicos, Madrid, 2001, pp. 53 e 54, que alerta: “aunque los deveres constitucionales no hayan sido
desarrolados todavía son operativos de outra forma: imponiendo límites a la actividad legislativa ordinaria e
influyendo en la determinación del régimen político que, a su vez, condiciona la determinación de la
orientación política”.
42
Para JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos Fundamentais, p. 179,
aduz que a conjugação dos arts. 16°, n° 1 e do art. 18° da CRP implica “rigorosos limites à fixação legislativa
de deveres (trate-se da criação de novos deveres ou do estabelecimento do conteúdo de deveres vindos da
Constituição). Em Estado de Direito, se o princípio é o da liberdade, não pode o legislador receber
competência livre ou discricionária em matéria de deveres”.
43
CARMELO CARBONE, I Doveri Pubblici Individuali nella Costituzione. Milão, 1968, p. 263, aponta que
“I doveri pubblici individuali...sono stabiliti dalla costituzione con disposizioni aventi contenuto genérico, sì
da rendere necessaria una legge ordinaria od altro atto normativo, ove ciò sia consentito nei modi che saranno
chiariti di qui a poço, perché essi diventino operanti”.
44
CASALTA NABAIS, Por uma Liberdade..., p. 174, ...
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