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Obs. O presente roteiro não substitui e não possui o conteúdo completo 

trabalhado nas aulas, sendo um mero ponto de apoio para estimular a reflexão e 

as leituras. 

10. O PODER CONSTITUINTE PARA ALÉM DO ORIGINÁRIO E DO 

DERIVADO 

 

 A dicotomia poder constituinte originário e derivado é insuficiente para 

compreender, atualmente, a dinâmica de criação e reforma das Constituições. Existem 

também outras formas poder constituinte dentro (poder constituinte do estado-membro), 

fora (poder constituinte supranacional e internacional) e ao lado (poder constituinte 

difuso) do Estado-nação, idealizado por Sieyès.   

Em primeiro lugar, há o poder Constituinte do Estado-membro, porque, dentro 

das possibilidades de constituição de um Estado, existem estados que não são unitários, 

como a França. São os Estados federativos, como os Estados Unidos da América, Brasil, 

Argentina e o México. Há uma unidade soberana em uma pluralidade de entidades 

autônomas, que podem criar e reformar as respectivas Constituições dos Estados-

membros da federação1. 

Em segundo lugar, há um Poder Constituinte Supranacional ou Internacional a 

partir do diálogo com as organizações internacionais, algo não antevisto ou presente na 

teoria tradicional elaborada por Sieyès, porque, naquele momento, histórico vivia-se um 

momento de surgimento do Estado moderno. Em linhas gerais, esse poder constituinte 

ajuda a criar e reconstruir uma Tratado de integração que cria uma organização de caráter 

supranacional, que passa a se assemelhar a uma Constituição Transnacional. 

Em terceiro lugar, é importante refletir sobre o Poder Constituinte Difuso, ou seja, 

sobre o fenômeno de um poder constituinte para além das instituições, que não se deixam 

aprisionar pelo Estado ou pelas organizações internacionais. Há quem aponte a existência 

de um poder constituinte difuso na mutação constitucional, ou seja, no processo de 

                                                
1 FERRAZ, Anna Candida Cunha. Poder constituinte do Estado-membro. São Paulo: Revista dos 

Tributnais, 1979.  



transformação do sentido das normas sem a modificação do texto ou uma reforma 

constitucional. Faz sentido pensar em um poder constituinte difuso a medida que existe 

uma Constituição viva, invisível ou não-escrita, oriunda das interpretações dos textos 

constitucionais.  

 

10.1. Poder Constituinte do estado-membro 

 

 O poder constituinte derivado decorrente, poder constituinte do estado-membro 

ou poder constituinte dos estados federados ou poder subordinado são expressões 

empregadas para se referir a experiência de introdução de Cartas Constitucionais dos 

entes subnacionais, bem como para refletir sobre a reforma dessas Constituições 

estaduais2. 

A finalidade do poder constituinte derivado decorrente é estruturar a constituição 

dos Estados-membros da Federação, ou, em momento seguinte, havendo a necessidade 

de adequação e reformulação, modificá-la. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição Federal. 

Quanto a estes princípios, pode-se constatar que são limites à manifestação do poder 

constituinte derivado decorrente. São eles os princípios sensíveis, os estabelecidos, os 

extensíveis e o princípio da simetria. 

 Quanto aos princípios constitucionais sensíveis, estes encontram-se expressos na 

Constituição, apontados ou enumerados, como no art. 34, VII, “a-e”, CF/88. Se violados, 

podem dar ensejo à intervenção federal. 

Já os estabelecidos são aqueles que limitam, vedam ou proíbem diretamente a 

ação do poder constituinte decorrente do Estado-membro. Funcionam como balizas 

reguladoras da capacidade de auto-organização dos Estados, podem ser extraídos da 

interpretação do conjunto de normas centrais, dispersas na Constituição, etc.  

Por último, encontramos os princípios extensíveis limitam diretamente o poder de 

reforma e, indiretamente, o poder constituinte decorrente ou do Estado-membro, como 

aqueles que integram a estrutura da federação brasileira, relacionando-se, por exemplo, 

com a forma de investidura em cargos eletivos, processo legislativo, orçamentos, 

preceitos ligados à administração pública, etc. 

                                                
2 FERREIRA FILHO, Manoel. O Poder constituinte. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 146 e ss 



 Por fim, cabe ressaltar o “princípio da simetria” foi criado pela jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, como limite ao poder constituinte do Estado-membro. Esse 

limite opera da seguinte forma: a Constituição federal prevê um limite ao poder 

constituinte de reforma ou um desenho institucional destinado à organização do Estado e 

dos poderes federal que, pela via interpretativa, deve servir de modelo para o Estado-

membro. Em outras palavras, exige-se, sob pena de se considerar inconstitucional, que os 

Estados-membro da Federação e os Municípios espelhem ou seja simétricos à União 

Federal. 

 

10.2. Poder Constituinte supranacional e Internacional 

  

 Maurício Andreiuolo problematiza a existência de um Poder Constituinte fora do 

Estado3. Defende a existência de um Poder Constituinte Supranacional, porque à 

semelhança do poder constituinte originário cria e reconstrói a Constituição do Estado 

nacional, o poder constituinte supranacional cria uma organização internacional por meio 

de um tratado internacional que passa a exercer um papel análogo ao de uma Constituição. 

Exemplifica com a União Europeia, construída a partir de um pluralismo de 

ordenamentos jurídicos, de vontade de integração entre os povos e de um conceito 

remodelado de soberania compartilhada e de cidadania que não se circunscreve nas 

fronteiras de um Estado-nação. 

Luís Cláudio Coni4 chega a pensar em um poder constituinte com à própria 

comunidade internacional, quando essa auxilia novos estados a redigirem as suas 

constituições. Coni chega a denominar tais assessores de “missionários constitucionais”.   

Exemplifica com a intervenção humanitária em Kosovo, quando a ONU, além de 

enviar os capacetes azuis, enviou observadores internacionais e especialistas que 

compartilhariam as mesas para redação da nova Constituição.  

  

10.3. Poder constituinte difuso e/ou Mutação Constitucional 

 

                                                
3 ANDREIOULO, Mauricio. Poder Constituinte supranacional. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 

Editor, 2000. 
4 CONI, Luís Cláudio. A internacionalização do Poder Constituinte. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 

Editor, 2006  



 A Constituição pode “mudar” ou ter o seu sentido modificado sem que haja 

alteração do seu texto ou dispositivo por meio do procedimento formal. A isso, denomina-

se “mutação constitucional”, caracterizada por alguns autores como o “Poder Constituinte 

Difuso”5 ou “reforma constitucional de fato”6 ou “processo informal de mudança da 

Constituição”7.  

Esse poder não se deixa capturar plenamente nem pelo poder constituinte 

originário, bem pelo poder constituinte derivado. Não está propriamente nos mecanismos 

ou nas instituições da ordem jurídica em si. Contudo, aparece na aplicação e interpretação 

da Constituição em sua vida prática8. 

Diferente do instituto da Reforma Constitucional propriamente, a mutação 

mantém o texto constitucional intacto, transformando, porém, de forma interpretativa o 

seu significado e aplicação. Afinal, a norma constitucional é formada pelo texto mais a 

interpretação. A alteração da interpretação ou sentido, portanto, importa também 

alteração da norma constitucional. 

 São três modos tradicionais aos quais adicionamos uma quarta via. A mutação 

constitucional pode acontecer por meio da: (i) interpretação; (ii) costume; (iii) legislação 

infraconstitucional; (iv) tratados internacionais.  

O primeiro modo não diz respeito exclusivamente à interpretação por parte dos 

órgãos jurisdicionais, mas o têm com a maior relevância. Um exemplo disso ocorreu na 

decisão da ADPF 132 na qual se reconheceu a possibilidade da união estável entre pessoas 

do mesmo sexo, onde não há a alteração do texto (art. 226, §3º, CF/88), mas sim uma 

ampliação de sua significação. 

 Já como segundo modo, temos o costume, definido como fonte de direito 

constitucional. Georg Jellinek exemplifica com a prática reiterada do parlamento se reunir 

sem que houvesse uma obrigatoriedade para tal, já que as reuniões do parlamento 

deveriam ser previamente convocadas pela literalidade do texto constitucional austríaca. 

Contudo, a prática das reuniões criou um costume que suplantou a literalidade do texto9.  

                                                
5 BURDEAU, Georges. Traité de Science politique, 1969, vol. 4, p. 246-247 Apud BARROSO, Luís 

Roberto. Curso de Direito constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 127. 
6 LEGALE, Siddharta Superprecedente. Revista Direito GV, n 12, 2016. 
7 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição São Paulo: 

Max Limonad, 1986.  
8 BULOS, Uadi Lamego. Costume Constitucional. Revista de Informação Legislativa n. 131, 1996, p. 95 

e ss. 
9 JELLINEK, G. Reforma y Mutacion de la Constitucion. Tradução de Christian Föster. Revisão de Pablo 

Lucas Verdú. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991. 



 Como terceiro mecanismo de mutação constitucional, temos por meio da 

legislação infraconstitucional. Significa que certas mudanças legislativas de nível 

infraconstitucional podem o significado da Constituição. Note-se que, em regra, em 

constituições rígidas a lei não possui a aptidão para alterar o texto constitucional. A vida 

adequada para reformar a constituição, por exemplo, no Brasil, é a Emenda 

Constitucional, que possui requisitos próprios. 

 Defendo uma quarta via de alteração do sentido constitucional nos ou a partir dos 

tratados ou convenções internacionais. Denomino isso de mutação convencional10. A 

partir do momento que um tratado, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

passa a desempenhar um papel análogo à Constituição, sendo um “atracadouro de fontes 

dos direitos humanos”11, a alteração do seu sentido sem alterar o seu texto, não deixa de 

ser uma mutação.  

É possível exemplificar com duas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

– Loyaza Tamayo e Tribunal Constitucional – que permitiram o acesso direito do 

indivíduo à Corte IDH, o que não é permitido pela literalidade da CADH, sob o 

fundamento de que o seu Presidente estava conhecendo de ofício as graves violações ao 

acesso à justiça cometidas pelo Estado do Peru. Houve, em outras palavras, um processo. 

                                                
10 LEGALE, Siddharta; VAL, Eduardo Manuel. As mutações convencionais do acesso à justiça 

internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. CONPEDI COSTA, 2017, p. 83-108. 

RICA. Disponível em: < 

https://www.academia.edu/35764630/As_muta%C3%A7%C3%B5es_convencionais_do_acesso_%C3%

A0_justi%C3%A7a_internacional_e_a_Corte_Interamericana_de_Direitos_Humanos_-
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11 LEGALE, Siddharta. A Corte Interamericana de Direitos Humanos como Tribunal Constitucional 

Transnacional. Rio de Janeiro: Tese de Doutorado pela UERJ, 2017. 
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