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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. 

8. PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO 

 

8.1. Contexto e conceito 

 

O ponto de partida na teoria do poder constituinte originário tem sido 

tradicionalmente o inventor do conceito, o abade francês Emmanuel Joseph Sieyès na 

obra “O que é o terceiro estado?”. Se nos anos 80 o livro era pouco lido no Brasil, como 

bem destaca o professor titular de direito constitucional da UFRJ José Ribas Vieira, cerca 

de 30 anos depois da edição por ele prefaciada, o tema se tornou uma espécie de senso 

comum da área1. 

O livro surge no contexto e como uma crítica à forma de organização dos Estados 

Gerais na França pelo Rei Luís XVI para permitir a tributação, o que não ocorria desde 

1614, porque a França atravessava uma profunda crise econômica e social. A obra 

questiona, mais precisamente, não só o aumento da taxação, mas o próprio poder real para 

fazê-lo, contando os votos em três estados: nobreza, clero e terceiro estado.  

 De uma perspectiva histórica, as teses de Sieyès contribuíram decisivamente para 

o Terceiro Estado declarar a própria legitimidade e instituir uma Assembleia Nacional 

com ou sem a presença das outras duas ordens, que eram “apenas duzentos mil 

indivíduos”.  

Em 4 de agosto de 1789, essa Assembleia Nacional Decretou a igualdade fiscal e 

aboliu todos os tributos feudais, como os direitos fiscais eclesiásticos. Ainda em 26 de 

agosto de 1789 foi proclamado o documento básico da Revolução Francesa: a 

                                                
1 VIEIRA, José Ribas. Prefácio. In: SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que 

le Tiers État?. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 15. 



“Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”.  Diante da recusa de Luís XVI de 

sancionar os decretos, Sieyès defendeu que a nação possui uma autoridade anterior para 

estabelecer a ordem jurídica, traduzida na ideia de “poder constituinte originário”.  

Nas fases posteriores, a participação de Sieyès na Revolução francesa assumirá 

variações. No período do Terror, ele assume uma posição discreta em geral. A 

Constituição de 1791 decreta a igualdade jurídica plena com alguma pretensão social e 

direta. Eleito para Convenção de Departamento de Sarthe, ele votou pela morte de Luís 

XVI.  

Na fase conversadora, a Constituição de 1795 restringe a igualdade como a lei 

igual para todos e a noção de cidadania. O Executivo foi entregue a um diretório de cinco 

membros designados pelo Conselho dos quinhentos anciãos.  Sieyès foi indicado. Ainda 

assim, apoiou o golpe de Estado de 18 de Brumário (9 de novembro de 1799) no qual 

Napoleão Bonaparte assumiu o controle militar de Paris. Os conselhos, sob a pressão do 

Exército, substituíram o Diretório por três cônsules, entre eles, Ducos, Bonaparte e o 

próprio Sieyès.   

A Constituição de 1799 receberá muito da sua influência, embora, neste mesmo 

ano, ele tenha sido afastado do Consulado, tornando-se opositor de Napoleão e refugiado 

em Bruxelas. A Construção dessa nova ordem jurídica completa-se com a promulgação 

do Código Civil Napoleônico de 1804. Sieyès só retornaria a Paris após a Revolução em 

1830 e faleceria em 1836.  

Suas ideias, portanto, são fundamentais para a introdução, pelo menos, da 

igualdade formal na França e de uma gama de direitos de liberdade. Dentre elas, as que 

suscitam mais debates críticos são as características que ele defendeu para o Poder 

constituinte originário. Até hoje, foram e vêm sendo objeto aplicação por parte das 

instituições e alvo de diversas críticas no Direito Constitucional contemporâneo.  

A obra surge, porque o ato de convocatória dos Estados gerais de julho de 1788 

autoriza os franceses a apresentarem as suas ideias. Foram editados, para tanto, cerca de 

quarenta mil “Cahiers de doleances”, entre os quais estava o que se tornou mais famoso 

de autoria Sieyès: Qu´est-ce que le Tiers État? Aqui, ele afirma, inicialmente, ser 

fundamental para a prosperidade e existência de uma Nação tanto os trabalhos 

particulares, quanto as funções públicas. Mas sobre quem recai a maior parte desse 

trabalho? Justamente na nação, no Terceiro Estado, naqueles submetidos a uma lei 

comum.  



A estrutura do livro está colocada, até por sua finalidade política e retórica, a partir 

de três perguntas com respostas simples e diretas:  

“O que é o terceiro Estado? Tudo.  

O que tem sido ele, até agora, na ordem política? Nada.  

O que ele pede? Ser Alguma coisa.”2 

A simplicidade típica de um panfleto político fez a obra circular com milhares de 

cópias na França representando do ponto de vista teórico a combinação livre e criativa, 

possível e operacional entre as ideias de Locke e Rousseau para defesa da Revolução 

Francesa. Tanto que o livro chegou a ser traduzido para o português como “A Constituinte 

burguesa”. 

 O Terceiro Estado, na visão do Sieyès, é tudo na ordem social, uma nação 

completa. Conta-se aos milhões, enquanto o primeiro e segundo estado aos milhares. 

Ainda assim, o terceiro estado é um “tudo” que não recebe a devida importância e espaço 

político A explicação é que existiam mais duas classes (clero e a nobreza) que eram 

privilegiadas. A partir do momento que o governo se transforma em patrimônio de 

determinada classe, não se pensa mais nas necessidades dos governados e sim na dos 

governantes.  

Sem as classes privilegiadas, o Terceiro Estado, que é tudo, deixaria de ser um 

tudo oprimido passaria a ser um tudo livre e florescente, ocupando seu espaço de tudo 

que abrange uma Nação. É impossível falar em uma Nação livre onde o Terceiro Estado 

não é livre. Sieyès defende, por isso, que o Terceiro Estado deve ser entendido como uma 

nação completa, um conjunto de cidadãos pertencentes a ordem comum. Tudo que é 

privilegiado, ainda que por lei, foge da ordem comum, constitui uma exceção à lei 

comum. Sieyès chega, até mesmo, a definir a Nação como aquela constituída por essa lei 

comum e uma representação comum. Por essa razão, todo privilégio seria contrário ao 

direito comum, o Terceiro Estado é tudo para uma nação. 

Diferente de Rousseau, porém, Sieyès vai além da mera necessidade de respeitar 

a “vontade geral” e elabora todo um “processo reflexivo significando um instrumento de 

limitação da estrutura representativa”3. Sieyès conclui formula, nessa linha, três petições 

                                                
2 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que le Tiers État? Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1997, p.51. 
3 VIEIRA, José Ribas. Prefácio. In: SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: : Qu´est-ce 

que le Tiers État?. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 17.  



que deveriam ser feitas para que a participação política do Terceiro Estado fosse eficaz e 

verdadeira.  

A primeira é que é necessário que os representantes do Terceiro Estado sejam 

escolhidos apenas entre os cidadãos que efetivamente pertençam a essa classe, ou seja, 

dentre aqueles não possuíssem nenhuma espécie de privilégio4.  

A segunda é apontar a necessidade de que o número de deputados do terceiro 

estado fosse igual aos do clero e nobreza5. Afinal,  seria mais do que justo, tendo em vista 

que o número total de cabeças eclesiásticas são 80 mil e quatrocentas, o número total de 

nobres são cento e dez mil. Assim, o total de integrantes das duas primeiras ordens 

somadas não chega a 200 mil. O contraste com 26 milhões do terceiro estado deixa 

evidente e existência de uma minoria privilegiada em detrimento do povo.  

Por fim, a terceira é que a organização dos Estados Gerais funcione na lógica de 

uma Assembleia Nacional onde os votos sejam contatos por cabeça e não por ordem6. Em 

outras palavras, que o voto seja oriundo de cada pessoa e não de uma das três classes 

sociais: clero, nobreza e terceiro estado.  

 

8.2. Características e críticas 

 

A parte final de sua obra de Sieyès é lida e apropriada pelos constitucionalistas 

contemporâneos para discorrer sobre as características do Poder Constituinte Originário 

e suas críticas. A distinção entre o poder constituinte e o poder constituído, criador da 

constituição versus criatura/instituições constituídas irá colocar essas últimas sob os 

desígnios daquela. Esse poder constituinte originário terá quatro características 

essenciais7: (i) inicial; (ii) ilimitado; (iii) incondicionado; e (iv) imprescritível.  

                                                
4 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que le Tiers État? Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1997, p.65: “Que os representantes do terceiro estado sejam escolhidos apenas entre os 

cidadãos que realmente pertençam ao Terceiro Estado.” 
5 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que le Tiers État? Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1997, p.70: “Que seus deputados sejam em número igual ao da nobreza e do clero.” 
6 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que le Tiers État? Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1997, p.74 “Que os Estados Gerais não votem por ordens, mas por cabeças” 
7 Nesse sentido, vale conferir que destaca ainda (i) a titularidade na nação, que optamos por embutir na 

inicialidade para fins didáticos; e (ii) a superioridade da Constituição e da lei e do controle de 

constitucionalidade que optamos por não listar aqui também por fins didáticos e por não ser um dos aspectos 

principais para discussão teórica do que é o poder constituinte originário no modelo francês e para o debate 

brasileiro. FERREIRA FILHO, Manoel. O Poder constituinte. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 11-21. 

Caracterizando o poder constituinte como inicial, ilimitado, indivisível, incondicionado e permanente cf.  

SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Direito constitucional: história, teoria e 

métodos. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 243 e ss 



Em primeiro lugar, o poder constituinte originário é inicial. Significa que o poder 

pretende inaugurar a ordem jurídica. É como se o que existisse antes fosse incompatível 

com a lógica atual. Nas palavras de Sieyès,  

“Se precisamos de uma Constituição devemos fazê-la. Só a 

Nação tem o direito de fazê-la.”8 

“A nação existe antes de tudo, ela é a origem de tudo. Sua 

vontade é sempre legal, é a própria lei. Antes dela e acima dela, 

só existe o direito natural.”9 

 

Em segundo lugar, o poder constituinte originário é ilimitado.  O seu poder não 

se subordina aos limites anteriores como, por exemplo, os privilégios da nobreza. O único 

limite que se admite, segundo o próprio Sieyès, é o Direito Natural. Segundo Sieyès,  

“O poder só exerce um poder real enquanto é constitucional. Só 

é legal enquanto é fiel às leis que foram impostas. A vontade 

nacional, ao contrário, só precisa de sua realidade para ser 

sempre legal: ela é a origem de toda legalidade. Não só a nação 

não está submetida a uma Constituição, como ela não pode estar, 

ela não deve estar o que equivale a dizer que ela não está.”(grifos 

acrescentados)10 

 

Em terceiro lugar, o poder constituinte originário é incondicionado. Não há uma 

maneira específica para que esse poder constituinte se manifeste. De acordo com Sieyès,  

“Já que, para imaginar uma sociedade legítima, atribuímos às 

vontades individuais puramente naturais a potência oral de 

formar a associação, como nos negaríamos a reconhecer uma 

força semelhante em uma vontade comum, igualmente natural? 

Uma nação nunca sai do estado de natureza e, em meio a tantos 

perigos, todas as maneiras possíveis de expressar sua vontade 

nunca são demais. Repetindo, uma nação é independente de 

qualquer formalização positiva, basta que sua vontade apareça 

para que todo direito político cesse, como se estivesse diante da 

fonte e do mestre supremo de todo o direito positivo.”11  

 

Nesse sentido, embora se diga que “todas as maneias possíveis de expressar sua 

vontade nunca são demais”, a teoria constitucional tradicional afirma que o poder 

constituinte é revelado por meio da convenção ou da assembleia constituinte.  

                                                
8 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que le Tiers État? Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1997, p.91. 
9 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que le Tiers État? Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1997, p.94 
10 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que le Tiers État? Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1997, p.95. 
11 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que le Tiers État? Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1997, p.96. 



Há os que enumeram a outorga também dentre essas possibilidades. Nesse caso, 

o estabelecimento pela Constituição se dá pela declaração unilateral do agente do Poder 

Constituinte, como ocorrido na Constituição de 1824 ou nos atos adicionais proferidos 

pela Junta militar e que retalharam a Constituição de 1946. Embora alguns autores, como 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, cheguem a enquadrar a outorga como manifestação do 

poder constituinte originário, é difícil crer que tais atos unilaterais de uma pessoa ou um 

grupo sejam capazes – mesmo em abstrato – de representar o povo ou a nação. Não 

concordamos que, portanto, que a outorga seja uma manifestação sincera do poder 

constituinte originário12.  

Os modelos de Convenção ou Assembleia Nacional são legítimos e adequados 

para manifestação da vontade do povo/nação a medida em que há necessariamente um 

debate e votações para aprovação de uma Constituição, como ocorreu na Convenção de 

Filadélfia norte-americana ou a Assembleia Nacional Francesa. Conceber a outorga como 

tal via parece ignorar as razões para as quais Sieyès formulou originalmente a proposta 

de fortalecer o terceiro estado. 

Jon Elster, por exemplo, realiza um denso trabalho histórico e de direito 

comparado entre ambos, estabelecendo um paralelo interessante entre os dois modelos 

que pode ser apresentado de forma resumida no seguinte quadro13: 

 

 EUA (1787) 

Convenção 

França (1791) 

Assembleia Nacional 

Titulares Origem: Congresso continental com 

representantes escolhidos pelas 

legislaturas estaduais 

Origem: estados-gerais convocados 

pelo Rei Luís XVI, sem poderes para 

refutar credenciais 

Controles de 

direitos 

Voto por maioria: um estado, um 

voto 

Rei falha em impor voto por classe. 

Terceiro estado obtém voto por cabeça 

Procedimentos Funcionou como constituinte 

exclusiva 

Funcionou também como Legislatura 

ordinária 

Ratificação Legislaturas estaduais Decreto do 4 de agosto de 1789 que 

abole privilégios feudais. Rei se recusa 

e gera tensão 

Teóricos Jay, Hamilton e Madison. 

Influência: David Hume 

Sieyès. Influência: Rousseau 

 

                                                
12 FERREIRA FILHO, Manoel. O Poder constituinte. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 64 e ss. 
13 Para uma comparação detalhada entre ambos os formatos, cf. ELSTER, Jon. Constitutional bootstrapping 

in Philadelphia and in Paris. Cardozo Law Review n.14, 1992-1993, p. 549 e ss. 



Em quarto lugar, o poder constituinte é imprescritível ou permanente. Essa ideia 

significa que não existe um prazo predeterminado para manifestação do poder 

constituinte, cujo esgotamento lhe retiraria a possibilidade de se expressar. Em outras 

palavras, o direito de o poder constituinte originário se manifestar não prescreve. Confira 

o trecho pertinente da obra O que é o terceiro Estado:  

“Os representantes ordinários de um povo estão encarregados 

de exercer, nas formas constitucionais, toda esta porção da 

vontade comum que é necessária para a manutenção de uma boa 

administração. Seu poder se limita aos assuntos do governo. Os 

representantes extraordinários terão um novo poder que a nação 

lhes dará como lhe aprouver. Como uma grande nação não pode, 

na realidade, se reunir todas as vezes que circunstâncias fora da 

ordem comum exigem, é preciso que ela confie a representantes 

extraordinários os poderes necessários os poderes a essas 

ocasiões. Se ela pudesse se reunir diante de vocês e exprimir sua 

vontade, vocês ousariam contestá-la, porque ela faz isso de uma 

forma e não de outra? Aqui a realidade é tudo e a forma nada.”14 

“A nação pode sempre reformar sua Constituição. Sobretudo, ela 

não pode abster-se de reformulá-la, quando é contestada.”15 

 

Em relação à imprescritibilidade, fica evidente a possibilidade de a nação 

“sempre” voltar a se estruturar novamente a Constituição, bem como a divisão entre 

“representantes ordinários” e “extraordinários”. Note-se, apesar disso, que a maneira com 

que isso foi defendido originalmente enseja uma percepção/proposta de que o poder 

constituinte se manifesta, expressa a vontade da nação, cria os poderes constituídos e 

depois retorna a uma espécie de estado de latência. 

É importante destacar, ainda, que o fato de Sieyès não aprofundar uma teoria do 

poder constituído ou de reforma torna esse retorno à situação de latência ainda mais 

problemático. Para alguns, há um embrião dessa formulação em sua afirmação de que 

“Em cada parte a Constituição não é obra do poder constituído, mas do poder 

constituinte. Nenhuma espécie de poder delegado pode mudar nada nas condições de sua 

delegação.”16  

Para outros, como a profa. Sayonara Grillo, a despeito dessa referência, inexiste a 

teoria da reforma da obra de Sieyès, a reforma se refere à possibilidade de superar a 

                                                
14 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que le Tiers État? Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1997, p.97-98. 
15 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que le Tiers État? Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1997, p.99-100 
16 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce que le Tiers État? Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1997, p.94.  



Constituição anterior e a delegação limitada deve ser compreendida a partir da 

fundamentação da ideia de representação que está sendo objeto da fundamentação do 

autor17. 

De fato, a obra emprega o termo “reforma” para designar a aprovação de uma 

nova Constituição.  Não há uma teorização acabada sobre quais seriam os exatos limites 

do poder para reformar a Constituição criada. Logo, na teoria original de Sieyès, quando 

usada a expressão “poder constituinte”, refere-se apenas ao que compreendemos hoje 

como poder constituinte originário.  

É possível apresentar, para além da descrição do que existe e do que não existe na 

teoria original sobre o poder constituinte, algumas críticas contemporâneas a cada uma 

das características tradicionais do poder constituinte: (i) inicialidade; (ii) 

incondicionalidade; (iii) ilimitado; e (iv) imprescritibilidade. 

Em primeiro lugar, o poder constituinte originário é visto como inicial, ou seja, 

em alguma medida, cria o próprio Estado moderno. Entretanto, atualmente os Estados já 

têm suas constituições, logo  não pode ser considerado como um ato necessariamente 

inicial. Trata-se de um processo que varia de acordo com as experiências de cada país. 

José Ribas Vieira, por exemplo, questiona a “falsa totalidade” que o próprio conceito de 

nação encobre e, com ela, o próprio conflito que persiste mesmo dentro do Terceiro 

Estado18. 

Em segundo lugar, a incondicionalidade é questionada a partir da experiência que 

repete uma Convenção exclusiva para aprovação da Constituição ou uma Assembleia que 

continuará como Congresso legislativo ordinário posteriormente. Embora inexista uma 

forma determinada previamente, na prática por Assembleia ou Convenção são os modelos 

escolhidos via de regra. 

Por exemplo, nos EUA, a forma com que a Constituição foi elaborada foi através 

da Convenção da Filadélfia cujo objetivo era redigir justamente um tratado de aliança que 

se converteu numa Constituição destinada tão-somente a pensar a Constituição que 

disporia acerca da estrutura do Estados Unidos da América. Na França, por sua vez, 

vingou a proposta de Sieyès de uma Assembleia Nacional representando a Nação com 

funções legislativas ordinárias e não apenas de modificação da estrutura constitucional. 

                                                
17 SILVA, Sayonara Grillo C. Leonardo. Poder reformador: insuficiência conceitual e experiências 

constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p.13. 
18 VIEIRA, José Ribas. Prefácio. In: SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte burguesa: Qu´est-ce 

que le Tiers État?. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 21. 



O poder constituinte originário, em teoria, não comporta modelos pré-

determinados rígidos, mas, na prática, essas duas são as formas mais comuns de 

convocação desse poder. O debate contemporâneo, ainda assim, tende a superar a visão 

dicotômica e dogmática tradicional entre o modelo francês e o norte-americano, 

interessando-se menos pelas características intrínsecas do poder constituinte, ou se será 

adotada uma Convenção ou Assembleia para perquirir mais a sua manifestação concreta, 

o grau de transparência, a forma de deliberação dentro da reunião e o debate público 

promovido com a sociedade pelo modelo adotado.  

Jon Elster, por exemplo, vem estudando sistematicamente as experiências 

constituintes a partir do direito comparado19. Busca dizer como se desenha um processo 

constituinte pensado como uma gradação para que esse momento constituinte seja o mais 

deliberativo possível. Esse processo, para ser deflagrado, precisa de formas anteriores 

(referendo, plebiscito), a fim de engajar uma maior parte da população.  

Além disso, defende que o processo deve ser público, mas não só isso, deve pensar 

em forma de interação popular, de esclarecimento à população, notícias, entrevistas, etc. 

que debatam o processo de forma compreensível20. Também devem haver formas de 

divulgação e ratificação que insiram essa vontade popular. Jon Elster defende que para 

evitar que parlamentares capturem o processo constituinte para promover seus próprios 

interesses devem ser implementados dispositivos de participação popular. Ter formas de 

gerar uma maior imparcialidade para que se intromete uma política de Estado e não de 

uma facção política específica é o grande desafio contemporâneo. 

Em terceiro lugar, a ilimitação do poder constituinte originário é questionada a 

partir dos limites impostos. De um lado, o próprio Sieyès admite o direito natural como 

um Poder Constituinte Originário. Em um mundo secularizado, porém, não cabe recorrer 

a um limite não positivo ou metafísico para construir tais limites. Por outro lado, 

atualmente, os autores vêm defendendo limites por meio dos direitos humanos e pelas 

normas imperativas de direitos internacional (Jus cogens). Em alguns casos, esses limites 

chegam a ser traçados por constituintes provisórias antes da aprovação da definitiva, 

como no caso da Constituição africana. 

                                                
19 ELSTER, Jon. Clearing and Strengthening the Channels of Constitution Making. In: Comparative 

Constitutional Design. Ed. GINSBURG, Tom Cambridge: University Press, 2012, p. 15-31. 
20 ELSTER, Jon. Deliberation and Constitution making. In: ELSTER, Jon (Org.) Deliberative 

democracy. Cambridge University Press, 1998. ELSTER, Jon. Forces and Mechanisms in the Constitution-

Making Process. Duke Law Journal, Vol. 45, No. 2 (Nov., 1995), pp. 364-396. 



Em quarto lugar, a ideia da imprescribilidade não é questionada a partir da 

possibilidade de o povo se manifestar a qualquer momento. É questionada a necessidade 

de o poder constituinte sair de cena e permanente em estado de latência. Antônio Neri, 

por exemplo, questiona essa teoria do poder constituinte trata o poder constituinte de 

forma transcendente, ou seja, aquele que tem um momento anterior, cria a constituição e 

sai de cena, não estando no dia a dia da política21. Propõe pensar de forma imanente o 

poder constituinte, afirmando que o povo não precisa sair na cena política, tornando a 

revolução permanente, para isso o poder constituinte deve ser pensado de maneira 

dinâmica. 

 

8.3. Poder constituinte no Brasil: entre o originário e derivado 

 

A história constitucional brasileira apresenta-se de forma acidentada na curva 

entre o poder constituinte originário e o derivado, bem como de modo pendular entre 

modelos mais e menos rígidos de alteração do texto da Constituição.  Em linhas gerais, a 

reforma constitucional oscilou de um modelo constitucional de mais flexibilidade para 

um mais rígido para, em seguida, passar desse modelo mais rígido para outro mais 

flexível.  

De um lado, como veremos mais detalhadamente adiante, a Constituição de 1824 

é flexível em temas não constitucionais, a Constituição de 1937 é flexível para as 

inciativas do Presidente e a Constituição de 1967 é retalhada pelos atos institucionais da 

Junta Militar.  

Por outro lado, a Constituição de 1891 possui certa rigidez para sua alteração, a 

Constituição de 1934 e a de 1946 que preveem uma maioria absoluta para a aprovação 

por duas votações e a de 2/3 para aprovação imediata.  A rigidez é adotada de forma mais 

consistente na iniciativa, quórum e rito a partir da Constituição de 1988, como veremos 

de forma pormenorizada adiante. De todo modo, é muito perspicaz a conclusão de Oscar 

Vilhena a respeito. Confira-se: 

“Interessante notar – mas também óbvio de se esperar – que a 

ampla flexibilidade constitucional foi preferida pelos regimes 

autoritários, tanto de Vargas como dos militares. Sem as amarras 

de uma Constituição rígida esses governantes estavam livres para 

                                                
21 NEGRI, Antonio. O poder constituinte. Trad. Adriano Pilatti Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 7-24. 



moldar os textos constitucionais às suas necessidades 

discricionárias e arbitrárias.”22 

 

A Carta de 1824 é produto a dissolução da Assembleia constituinte e da outorga 

por Dom Pedro I. Entender, porém, essa constituição como um produto da outorga é 

simplista e insuficiente. O decreto de convocação original foi redigido por Joaquim 

Gonçalves Ledo, um jornalista defensor de posturas mais liberais de caráter democrático 

ou radical. Ledo chegou a propor eleições diretas para a constituinte no Conselho de 

Procuradores em 3 de junho de 1822. A proposta de molde mais democrática, contudo, 

não só não passou, como foi seguida de decretos destinados a restringir a liberdade de 

imprensa.  

Acabou prevalecendo o modelo de José Bonifácio para a constituinte. Adotava-se 

um perfil pragmático, liberal conservador, desconfiado dos princípios abstratos por conta 

da recente história de terror da Revolução Francesa e que almejava uma reconstrução do 

pacto social entre as elites e com a metrópole para construir uma moderna monarquia 

constitucional a partir de tendências patriarcais e patrimonialistas23.  

A Assembleia Nacional constituinte foi eleita em junho de 1822 e instalada em 

maio de 1823. Um exemplo das discussões da época de sua instalação muito 

representativo das divergências que se pretendiam conciliar era se o Imperador deveria 

entrar descoberto, sem coroa, insígnias e cedro. Os constituintes pretendiam com esse 

simbolismo drenar o caráter patrimonialista e absoluto em favor de uma proposta de 

monarquia constitucional. O acordo que restou foi a condução das insígnias por oficiais 

a serem depositados na mesa à sua direita. 

 Durante toda a Assembleia, o grupo que liderou a Assembleia politicamente, 

como Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva e Martim Francisco e Silva Lisboa 

tentavam adaptar ideias estrangeiras como a representação vontade geral de Rousseau, 

sem perder de vista a realidade brasileira, o que significa para eles levar em conta a 

aclamação do Imperador, a preservação da ordem sociopolítica dessa elite e a manutenção 

da integridade territorial24. 
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Ilustrativo dessa tendência e contradição é o Voto de Graças à Sua Majestade, 

redigido por Antônio Carlos, no sentido de que “A assembleia confia que fará uma 

Constituição digna da nação brasiliana, digna de si mesma e do Imperador.”. Em outras 

palavras, a constituinte de 1823 é produto de um acordo impreciso entre ideias liberais e 

conservadoras.    

Em julho de 1823, ocorreu a saída de José Bonifácio e de Martim Francisco da 

pasta da Fazenda do Império e dos Negócios do Império e estrangeiros respectivamente. 

Dom Pedro I indicou Nogueira da Gama e Carneiro Campos para ocupar lugares daqueles 

nos ministérios. A Constituinte aprovou as respectivas licenças. A mudança foi feita em 

tom de normalidade. Dom Pedro chegou, posteriormente, a oferecer o título de Marques 

a José Bonifácio de forma coerente com a sua visão de que a monarquia deveria ser 

mantida sem feições aristocráticas e em defesa de uma monarquia constitucional que 

convertesse súditos em cidadãos, fundada essa conversão na nacionalidade.  

A substituição de Bonifácio por Carneiro Campos é representativa. Chegou a se 

pronunciar pela representação equânime nas monarquias constitucionais, dos 

representantes e do Chefe da Nação. O futuro Marques de Caravelas subordina todos os 

poderes à vontade geral, salvo o Poder monárquico, sob o fundamento de que foi o 

Príncipe que rompeu com os vínculos coloniais, dando origem a uma sociedade 

autônoma. O Príncipe, em sua visão, é anterior à sociedade e possui uma dimensão 

autônoma no pacto constitucional dotada de representação política. Defenderá, por isso, 

o poder moderador e as prerrogativas imperiais25.  

Em 20 de outubro de 1823, o Imperador recebe a “as leis enviadas pela assembleia 

constituinte”. De forma breve, e com tom irônico, denomina os trabalhos da constituinte 

de leis. Esses acabam sendo encerrados, porque a omissão quanto ao poder moderador 

acaba por deixá-lo insatisfeito com a conformação dos poderes pretendida. O Imperador 

nomeia o Conselho de Estado para elaboração do projeto da Constituição, o qual era 

composto por alguns deputados constituinte, como o próprio José Joaquim Carneiro 

Campos, futuro Marques de Caravelas. A Constituição de 1824, permeada por essa 

síntese contraditória entre modernidade e tradição, igualdade e patrimonialismo, 

emancipação política e construção de um Estado-nação será, então, outorgada pelo 

Imperador.  
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Existem, até por isso, naturalmente múltiplas leituras sobre a essa Constituinte. 

José Honório Rodrigues defende que ela procurou conciliar liberalismo, escravidão e 

nacionalismo numa disputa entre o partido Português e brasileiro. Francisco Adolfo de 

Varnhagen afirma a falta de ordem e método em seus trabalhos e, portanto, a sua 

precariedade. Uma posição intermediária foi defendida por Raymundo Faoro que defende 

a independência como o produto circunstancial entre comerciantes lusitanos, burocratas 

reinóis e latifundiários paulistas, cariocas e mineiros. Nessa linha, também José Murilo 

de Carvalho define a independência e a própria constituinte como produto de uma atuação 

dessa elite relativamente homogênea treinada na Universidade de Coimbra26. 

O Poder de Reforma Constitucional está previsto entre os artigos 174 a 17827, de 

acordo com os quais tudo que não tem natureza constitucional pode ser alterado sem a 

formalidade pela legislatura ordinária. Teriam natureza constitucional temas relacionados 

aos Poderes públicos, direitos políticos, direitos individuais dos cidadãos. Emendar a 

Constituição, fora desses temas, não exigia quórum especial. Necessitava, porém, de 

aprovação em duas legislaturas na qual a primeira autoriza a seguinte, sendo que esta 

deveria obter autorização explícita do eleitorado. Vale destacar, ainda, que nos moldes do 

art. 176, apenas a Câmara participava da segunda etapa. O Senado não participava.  

Apesar dessa característica semirrígida ou semiflexível da Constituição do 

Império, muitas reformas de fato foram introduzidas pela legislação, como as eleições 

diretas pelo Conselheiro Saraiva, a descentralização política para as províncias pela Lei 

n. 16 de 1834, a rearticulação pelo partido conservador pela Lei n. 105 de 1840 e a criação 

do Conselho de Estado sob a Presidência do Imperador pela Lei n. 234 de 1841.  

A Constituição de 1891 foi precedida pelo Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, 

redigido por Rui Barbosa, estabelecendo a República e a Federação. Geralmente, explica 
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o final do império e o início da república por uma confluência de fatores, como a questão 

da guerra do Paraguai e o fortalecimento do Exército, a abolição da escravidão e dilemas 

envolvendo questões religiosas polêmicas. O movimento republicano que crescida desde 

cerca de 1870 também contribuiu para a promulgação da nova Constituição.  

Há quem diga que Deodoro da Fonseca, insuflado pelos republicanos, havia se 

voltado contra, originalmente, na verdade, apenas contra o chefe do Colégio de Ministros, 

o Visconde de Ouro Preto. A fragilidade do Império fez com que uma derrubada de 

Ministério tenha se tornado a Proclamação da República.  

A frase de Aristides Lobo, popularizada por José Murilo de Carvalho, tornou-se 

célebre: O povo assista a tudo bestializado, julgando ver talvez uma parada militar.  Em 

outras palavras, a observação era que o povo não participou propriamente da proclamação 

da República. Seja como for, o novo regime despertou entre os excluídos certo entusiasmo 

quanto à participação, inclusive a tentativa de organizar um partido operário em 1890.  

A expectativa de maior participação, contudo, foi sistematicamente frustrada. De 

um lado, do ponto de vista formal, o próprio direito ao voto pressuponha ser alfabetizado 

e, como a imensa maioria da população sendo analfabeta, exclui-se do processo político 

uma parcela até maior do que a clivagem realizada pelo voto censitário do império que 

exigia um certo número de sacas de farinha de mandioca. Outra exclusão discriminatória 

era a das mulheres.  

José Murilo estima que a passagem da eleição indireta para a direta, nestes termos, 

reduziu de 10% para 2% a participação na eleição presidencial de 1894, por exemplo. 

Não bastasse a discriminação, a Constituição de 1891 retirou a obrigação do governo de 

fornecer instrução primária e socorros públicos que constavam no texto imperial.  

Por outro lado, pôs-se fim ao poder moderador, ao Senado vitalício e ao Conselho 

de Estado, bem como se introduziu o federalismo. Era uma forma de buscar democratizar 

o poder. Ainda assim, na prática, o governo de Floriano Peixoto perseguiu intelectuais e 

causou dificuldades aos socialistas e jacobinos de se organizarem em partidos políticos. 

Até por isso, muitos intelectuais se refugiaram em postos decorativos da burocracia, como 

alguns do Itamaraty de Rio Branco28.   

Até por isso, nesse cenário, José Murilo de Carvalho explica que a reação, antes 

pragmática do que ideológica, foi aos excluídos do sistema se organizar ou participar dele 

a partir da máquina governamental, como os militares, funcionalismo em geral e alguns 
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setores da classe operária. Essa estratégia para exercer uma cidadania possível nesse 

cenário foi que o autor chamou de “estadania”29. A própria participação eleitoral contava 

em larga medida com essa categoria.  

O historiador, por exemplo, chega a exemplificar que na paróquia de São 

Cristovão, um bairro operário no Rio de Janeiro da época, cerca de 38 % dos alistados 

eram funcionários públicos, sujeitos, portanto, a pressões de parte do governo. Chegava 

a afirmar que 80% da população não tinha direito à participação política e os outros 20% 

não se preocupavam em exercê-lo. 

A afirmação da inexistência de um povo político ou de uma apatia política total 

dos fluminenses, nesse cenário, ainda assim, é exagerada. Houve alguma participação 

popular na Regência. Depois houve alguma agitação popular na Revolta do Vintém de 

1880 com uma multidão de mais de 5 mil pessoas no centro da cidade do Rio de Janeiro. 

O movimento abolicionista desfrutou de amplos momentos de comícios, desfiles e 

manifestações na Câmara. O contexto social, política e econômico é mais complexo e 

exige a percepção de que, na prática, os cidadãos estavam mais atentos ao exercício do 

poder que lhe tocassem especificamente em aspectos da vida cotidiana.  

É verdade que a participação popular especificamente na Proclamação de 

República deu-se um tanto quanto de improviso e com efeito cosmético de última hora. 

Contudo, seguiu-se depois essa participação, por exemplo na Revolta da Armada de 1893, 

no atentado contra Prudente de Morais em 1897 e, ainda, na conspiração contra o governo 

Campos Sales. O ponto culminante dessa expressão popular foi a Revolta contra a 

vacinação obrigatória, capitaneada por Oswaldo Cruz. As agitações do período decorrem 

de forma fragmentada, inesperada e por motivos contra-intuitivos que hoje poderíamos 

julgar, se apreciarmos de forma descontextualizada, como fúteis. 

Por isso, José Murilo concluiu que, em geral, havia uma consciência clara de que 

o real se escondia sob o formal na população. A população, em geral, tratava os 

acontecimentos com ironia e gozação. Só perdia o humor quando o governo tentava impor 

direta e literalmente a lei. Era quando o acordo tácito era quebrado, o poder violava o 

pacto ou uma espécie de “Constituição não escrita”. Nesses momentos, a revolta se 

manifestava contra a repressão e o arbítrio. Em outras palavras, “O povo sabia que o 

formal não era sério. Não havia caminhos de participação, a República não era para 
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valer. Nessa perspectiva, o bestializado era quem levasse a política a sério, era o que se 

prestasse à manipulação.”30  

A política, portanto, aproxima-se mais de um jogo de azar na qual o povo era 

esperto. Não era nada, nada bestializado. O povo se relacionava com o governo com 

indiferença e pragmatismo. Indiferença à participação. Pragmatismo na busca por 

empregos e favores. A reação violenta destinava-se aos abusos. As lealdades construídas 

eram oriundas muito mais do persistente paternalismo monárquico do que do idealizado 

liberalismo republicano emergente.  

A cidade do Rio de Janeiro manteve as suas republicas a despeito dos 

impedimentos da República. As estruturas comunitárias do futebol, do samba, do 

carnaval, das festas religiosas que deram vazão aos negros livres, imigrantes, proletários 

e a classe média não se deixava circunscrever à política. Ao mesmo tempo, a participação 

comunitária não se transformava plenamente em participação cívica. 

Inaugurou-se na história política brasileira a ideia de uma constituição rígida, 

inspirado em boa medida no artigo V da Constituição norte-americana.  

Quanto ao procedimento, é possível destacar a iniciativa, o quórum e o rito. A 

iniciativa, nos termos do seu art. 90, era de 1/4 de qualquer das Câmaras do Congresso 

ou de 2/3 dos Estados por maioria dos votos de sua Assembleia. O quórum de votação 

era de 2/3 dos parlamentares de ambas as Casas. O rito de tramitação ocorre em dois anos. 

no primeiro, é preciso obter esses 2/3 para apresentação das propostas. No ano seguinte, 

os mesmos 2/3 devem ser obtidos após três discussões.    

A Constituição de 1891, em seu art. 90, §4º, vedou a abolição da forma 

republicana federativa ou a igualdade da representação dos Estados no Senado. AS 

limitações materiais ao poder de reforma são introduzidas, ainda que desprovidas de uma 

teorização acabada. Prova disso é o uso abusivo da intervenção federal no período e as 

restrições ao habeas corpus. 

Além disso, a única emenda dos cerca de 40 anos da Constituição foi a Emenda 

de 1926. Chegou a ser questionada no STF31, porque se contou os 2/3 dos presentes e não 

do total. Contudo, o STF manteve a validade da emenda, não reconhecendo a 

inconstitucionalidade.  
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A Constituição, porém, não resistiu a investida antiliberal contra ela nas décadas 

seguintes. No plano internacional, deu-se a ascensão do comunismo na Rússia, do 

nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália. No plano interno, as crises políticas abriram 

o caminho para Getúlio Vargas que, por meio do Decreto 19.938 de 1930, suspendeu a 

Constituição de 1891 e instituiu um governo provisório concentrando funções dos três 

poderes até a eleição da constituinte. 

Em 1922, Getúlio Vargas é eleito deputado federal para completar o mandato de 

um deputado que falecera. Em 1926, apoiou a referida Revisão Constitucional, proposta 

por Arthur Bernardes. Neste mesmo ano, a sucessão presidencial deu-se de forma 

tranquila com São Paulo e Minas Gerais apoiando Washington Luís. Getúlio torna-se 

Ministro da Fazenda, introduzindo o retorno ao padrão ouro e criando um fundo de 

estabilização da moeda. A passagem pela Administração Federal, porém, foi breve. 

Retornou e foi eleito em 1927, com apoio de Borges de Medeiros, a Presidente do Rio 

Grande onde tomou medidas para combater a fraude eleitoral, realizou uma reforma 

tributária, saneou as contas públicas e criou um Banco do Estado do Rio Grande do Sul.  

Em paralelo, Washington Luís insistiu em indicar um paulista, Júlio Prestes, à 

Presidência para as eleições de 1930, rompendo o revezamento da política do café-com-

leite. O então Presidente de Minas Gerais, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, acena com 

a possibilidade de indicar um gaúcho. Forma-se, a partir daí, a Aliança liberal entre 

Minas, Rio Grande e Paraíba, indicando Getúlio Vargas à Presidência e João Pessoas à 

vice-presidência. Os comícios da Aliança superaram as expectativas em muitas cidades.  

Contudo, em uma eleição permeada por fraudes de ambos os lados, venceu Júlio 

Prestes, candidato do Presidente, com 1,1 milhão de votos contra 737 mil votos, segundo 

os dados oficiais, o que significou a maior comparecimento eleitoral da história 

republicana até então de 5,7% da população do país na época. Getúlio afirmou que 

considerava quixotesca continuar a lutar. Borges de Medeiros fez o mesmo.  

Contudo, com o assassinato de João Pessoa em Recife, um crime que, a princípio, 

não tinha conotações políticas, acabou sendo instrumentalizado  nessa direção. Getúlio, 

então na Presidência do Rio Grande, passa a conspirar de forma dissimulada para 

articulação revolucionária. A Revolução estoura em outubro de 1930 em Porto Alegre e 

Belo Horizonte. Getúlio instala-se no quartel general em Ponta grossa, esperando uma 

batalha em Itararé, na divisa entre Paraná e São Paulo. A batalha não aconteceu. Em 

seguida, a cúpula militar depôs Washington Luís e abriu caminho para Getúlio assumir a 



Presidência. Em traços de revanchismo e referência militar, Getúlio anota em 20 de 

novembro em seu diário: 

“Em vez de o Sr. Júlio Prestes sair dos Campos Elísios para 

ocupar o Catete, entre as cerimônias oficiais e o cortejo dos 

bajuladores, eu entrei de botas e esporas nos Campos Elísios, 

onde acampei como soldado, para vir no outro dia tomar posse 

do governo no Catete, com poderes ditatoriais.”32  

 

Getúlio assume o poder, após um cenário de Crise mundial decorrente da quebra 

da bolsa de Nova York em 1929, e de profunda queda do Preço do café. Passou então a 

realizar cortes no orçamento, redução do funcionalismo público, renegociou e 

redimensionou a dívida externa brasileira até 1934 e publicando, em 1931, o Código dos 

interventores, aumentando o controle dos Estados pela União. Em outras palavras, 

centralizou o poder, calcado na ideologia positivista oriunda do Partido Republicano Rio 

Grandense (PRR) de onde se originava. Dissolveu o Congresso e os legislativos estaduais 

e municipais. Criou dois Ministérios o do Trabalho, Indústria e Comércio, bem como o 

da Educação e Saúde Pública. 

Assumiu um discurso nacionalista sem anti-imperialismo, defendo a 

nacionalização do minério de ferro e da produção de energia pelas quedas d´água.  

Centralizou as decisões políticas sobre o Café, retirando do controle do Estado de São 

Paulo. Criou, para tanto, o Conselho Nacional do Café e, depois, o Departamento 

Nacional do Café com representantes dos Estado produtores e diretores nomeados pelo 

Ministro da Fazenda.  

Ainda em 1931, promulgou o Código eleitoral, conferindo o voto as mulheres e 

criando um órgão no poder Judiciário para fiscalizar as eleições. No dia seguinte à 

promulgação, um grupo de tenentes atacou o Diário Carioca, um jornal de oposição ao 

governo. O Presidente colocou panos quentes e Ministros importantes renunciaram, como 

Lindolfo Collor e Assis Brasil. Vargas criticava o crescente inconformismo dos 

constitucionalistas, afirmando que o retorno a autonomia não poderia significa um retorno 

ao passado e um retrocesso na construção desse novo Brasil a partir de um projeto 

nacional.  

Em 1932, chegou a nomear um novo interventor para São Paulo, o embaixador 

Pedro Toledo na esperança de que se comportaria como uma marionete. Chegou a marcar 

eleições gerais para março de 1933 para a Assembleia Nacional constituinte. O 
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interventor, porém, aderiu a Revolução de 1932 que uniu diferentes setores sociais, a 

cafeicultura paulista, a classe média e industriais em luta pela constitucionalização do 

país com pautas, como a autonomia de São Paulo. O confronto durou três meses. 

Militarmente, Getúlio venceu os revolucionários paulistas.  

Apesar da vitória militar, essa foi parcial. Do ponto de vista moral, os paulistas 

venceram já que a constitucionalização do país se tornou um imperativo. Gerou, portanto, 

efeitos contraditórios: de um lado, a elite paulista não conseguiria derrubar o poder de 

Getúlio e, de outro, no próprio Presidente, a necessidade desse de cooptar a elite paulista 

por outros meios, como uma forma de refrear os ressentimentos. Essas contradições de 

ambos os lados deveriam ser equacionadas na constituinte de 1933. Os trabalhos duraram 

cerca de 8 meses, culminando na promulgação da Constituição de 1934.  

A Constituição de 1934 inspiraram-se na Constituição Mexicana de 1917 e na 

Constituição de Weimar de 1919. De um lado, novos títulos e capítulos são introduzidos 

dedicados a ordem econômica e social; a família, educação e cultura; e a segurança 

nacional. São positivados direitos trabalhistas, como o salário mínimo o descanso 

semanal, a igualdade entre homens e mulheres, e sobre a organização sindical. 

Por outro lado, quanto a organização dos poderes, passa a se pensar a partir de 

uma lógica corporativista, o próprio Estado a partir da representação classista. No 

Judiciário, é criada a Justiça Eleitoral e da justiça do Trabalho. Essa última era composta 

por Tribunais do Trabalho e Comissões de Conciliação, compostas, de acordo com o art. 

122, de metade indicada por representantes das associações de trabalhadores e a outra 

metade dos empregadores, sendo o Presidente nomeado pelo governo  

No Legislativo, esse corporativismo se fazia presente no art. 23 previa que 1/5 da 

Câmara seria composta por representantes eleitos pelas organizações profissionais na 

forma da lei mediante o sistema de sufrágio direto, igual e universal33.  Assim dos 240 

deputados eleitos pelo povo, 40 eram representantes classistas dos empregados (18), dos 

empregadores (17), dos profissionais liberais (3) e dos funcionários públicos (2).  

A Constituinte ocorreu em 1933 a aprovou a Constituição, alterando o regime de 

reforma anterior. Em primeiro lugar, diferencia revisão de emenda. A Revisão pressupõe 

                                                
33 Existem pelo menos três correntes quanto a representação profissional na Constituição de 1934 na própria 

constituinte:  favoráveis (Themístocles Cavalcanti, Oswaldo Aranha), contrárias (Agenor de Roure, 
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consultiva (Oliveira Vianna, Antonio Carlos). Cf. TAVARES, Ana Lucia de Lyra. A constituinte de 1934 

e a representação profissional. Rio de Janeiro: Forente, 1988, P. 61-83. 



a alteração da estrutura político do Estado, a organização ou competência dos poderes 

soberanos. O seu produto seria anexado ao final da Constituição.  

As Emendas, por sua vez, possuíam dois caminhos possíveis: (ii) decorrem da 

aprovação por maioria absoluta da Câmara Federal e do Senado em dois anos seguidos; 

e (ii) aprovação imediata caso obtivesse 2/3 nas duas Casas. Outra novidade foi o art. 178, 

§4º, que, além de vedar a abolição da forma republicana e federativa, proibindo a reforma 

da Constituição durante o Estado de Sítio, tal como havia ocorrido para Emenda de 1926. 

A Carta de 1937 resultou de um golpe de Getúlio Vargas por conta de sua 

insatisfação com o fato de a Constituição de 1934 vedar, em seu art. 52, à reeleição do 

Presidente. O pretexto utilizado por Vargas, porém, foi impedir uma “revolta comunista”, 

conhecida como Plano Cohen. Três emendas conferiram a ele poderes excepcionais para 

manutenção da ordem e criando inclusive um Tribunal da Segurança Nacional.  

Com apoio das forças armadas, Vargas cerca o Congresso e outorga a Constituição 

do Estado novo, redigida por Francisco Campos34. O art. 187 chegava a prever um 

plebiscito para sua entrada em vigor. Há quem diga, por conta do plebiscito jamais ter 

ocorrido, e pelo fato de os arts. 168 a 170, deixar suspensa a Constituição durante o Estado 

de emergência, que essa Constituição de 1937 também não teria vigorado. Para além do 

ponto de vista jurídico, costuma-se qualificar essa constituição como uma constituição de 

fachada.  

A reforma da Constituição previa dois procedimentos diferentes. No primeiro, o 

Presidente apresentava a proposta de emenda e bastava maioria ordinária na Câmara dos 

Deputados e do Conselho Federal. No segundo, o projeto emanava da própria Câmara 

dos Deputados, tendo o quórum de maioria absoluta dos membros.  Curiosamente, a 

República e a Federação deixaram de constituir limites ao poder de reforma. Com o fim 

da segunda Guerra mundial e o apoio de Vargas aos aliados, a contradição presidencial 

no plano interno e externo teve consequências.  

A Constituição de 1946 foi antecedida pela deposição de Vargas em 29 de 

outubro de 1945 e pela Lei 16 de 30 de novembro do mesmo ano. A referida lei pôs fim 

ao Estado de Emergência decretado por Vargas. O Presidente do STF, José Linhares, 

convocou o Congresso Nacional a reunir-se em Assembleia Nacional Constituinte.  

O processo de reforma retoma a lógica da Constituição de 1934 de maioria 

absoluta com limitações temporais de um lado e, de outro, a exigência do quórum de 2/3 
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para aprovação imediata.  Além disso, é retomada a proteção da República e da 

Federação. A Constituição sofreu apenas 6 emendas até 1964. A duas que obtiveram 

maior notoriedade histórica foram a de n.4 que instituiu o parlamentarismo com objetivo 

de limitar os poderes de João Goulart, diante da renúncia de Jânio Quadros, bem como a 

de n´. 6 que reestabelece o Presidencialismo35. Entre 1964 e 1967, foram aprovadas as 

Emendas de n. 7 até 21, retalhando a Constituição de 1946. 

A Carta de 1967 mantém, formalmente, os dispositivos relacionados à reforma 

constitucional. Manteve a exigência, no art. 51, a exigência de maioria absoluta, embora 

suprima mecanismos de lapso temporal entre uma e outra votação. Manteve, ainda, a 

proteção especial à República e à Federação. Na prática, porém, a Junta Militar retalhou 

seu conteúdo com base nos atos institucionais, notadamente por meio do Ato institucional 

n. 5. 

Os atos institucionais proclamavam a Revolução vitoriosa como poder 

constituinte cuja legitimidade derivada dela própria. Revolução, porém, não é poder 

constituinte. Poder Executivo, sobretudo, que fecha o congresso não é, nem pode ser 

poder constituinte. Ato institucional não é Constituição36.  

Posteriormente, a Junta Militar chega a aprovar a Emenda Constitucional n. 1 

de 1969, que promoveu uma reforma total e, de fato, substituiu por uma nova, a Carta de 

1969. O quórum para reforma de maioria absoluta foi mantido até 1982, quando se 

aprovou a Emenda n. 22 de 1982, reestabelecendo a exigência de 2/3 dos parlamentares 

de ambas as Casas. Politicamente, a emenda se explica pelo fato de a oposição à ditadura 

ter ampliado as cadeiras no Congresso.   

Foram mantidos os limites à reforma, referentes à impossibilidade de suprimir à 

República e à Federação, presentes nos art. 47, §1º, e de emendar a Constituição na 

vigência de Estado de Sítio, do art. 47, §2º. Um caso da época foi a proposta de emenda 

para ampliação do mandato de 2 para 4 anos. Um parlamentar questionou por meio de 

Mandado de Segurança que a PEC tendia a abolir cláusula pétrea. O Supremo Tribunal 

Federal decidiu pela constitucionalidade da PEC e pela possibilidade de a Corte realizar 
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esse controle difuso e prévio de constitucionalidade para proteção dos limites ao poder de 

reforma.  

A Constituição brasileira de 1988 foi oriunda de uma Assembleia Nacional 

Constituinte, que teve um longo caminho do movimento diretas já, passando pela 

proposta frustrada da OAB de Raymundo Faoro37 de uma constituinte exclusiva até 

chegar ao modelo convocado pela Emenda 26.  Faoro chega a criticar essa modelo de 

Congresso Constituinte como uma “Constituinte entre aspas”, já que o poder constituinte 

acabou subalterno a um Congresso38. A despeito das controvérsias, se foi efetivamente 

uma obra do poder constituinte originário ou se decorreu de um poder de reforma, fato é 

que, depois da sua instalação, a Assembleia Nacional Constituinte contou com ampla 

participação popular, especialmente nas subcomissões.  

Seu texto prevê duas formas de reformar a Constituição: a Revisão e a emenda. A 

Revisão Constitucional foi um momento particular no qual o constituinte originário 

autorizou a adoção de procedimento simplificado de alteração do texto constitucional em 

1993. O art. 3º do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) previa essa 

revisão a ser realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto 

da maioria absoluta dos membros do Congresso, em sessão unicameral.  

A Revisão constitucional aconteceria logo após a escolha por plebiscito da forma 

de governo – monarquia ou republica – e o sistema de governo – presidencialismo ou 

parlamentarismo. Nesse contexto, a simplificação do procedimento de reforma se 

prestaria para facilitar a harmonização do texto constitucional após da decisão popular. O 

Partido da Reedificação da Ordem Nacional (PRONA) chegou a ajuizar uma ação direta 

de inconstitucionalidade contra o artigo da Emenda Constitucional n. 2 que, em seu único 

artigo, antecipava a data do plebiscito. O STF, contudo, na ADI 82939, entendeu que a 

data do plebiscito, prevista no art. 2 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) não veicula um limite ao poder de reforma, razão pela qual poderia ser alterada. 
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