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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. 

9. PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

 

9.1. Conceito e contexto geral 

 

 O poder constituinte constituído (Agesta), poder constituinte derivado (Pelayo), 

poder constituinte instituído (Georges Burdeau), poder constituinte de revisão, poder 

constituinte de segundo grau (Pontes de Miranda) ou de poder de reforma constitucional 

(Nelson de Sousa Sampaio) são nomes diferentes para designar o mesmo fenômeno1.  

Esse poder é “criado” pelo originário, sendo, portanto, limitado por este. Em 

outras palavras, a Constituição trará dispositivos limitando o que o Congresso Nacional 

pode ou não propor ou deliberar. Mais precisamente, trará a previsão de quais dispositivos 

constitucionais podem ser alterados e quais não podem ser alterados. Nas palavras de 

Nelson de Sousa Sampaio, “o poder reformador como uma competência intermediária 

entre o poder constituinte e o legislativo ordinário.”2 

 O contexto geral da construção da doutrina dessa espécie do poder constituinte até 

hoje permite traçar dois grandes momentos na teoria constitucional: (i) existência 

preponderante de limites procedimentais e temporais; e (ii) a introdução de limites 

materiais e circunstanciais, o que progressivamente foi ocorrendo de forma mais clara e 

menos contraditória que no momento anterior. Entre um momento e outro, parece estar o 

pós-guerra.  

                                                
1 Na tradição constitucional brasileira não havia originalmente uma diferença entre revisão e reforma. Aos 

poucos, porém, restou consagrada o termo reforma como gênero que abriga emenda e revisão, de modo que 

esta última acabou por se referir a uma espécie de reforma com características próprias que foi aquela que 

ocorreu em 1993.  
2 SAMPAIO, Nelson de Sousa. Poder de reforma constitucional. Salvador: Livraria Progresso Editora, 

1954, p.42. 



No primeiro momento, como dito, inexistiam, eram extremamente raras cláusulas 

pétreas ou não estavam claras os limites e sentido das cláusulas pétreas propriamente ditas 

ou limites matérias a essa reforma. A possibilidade de reformar à Constituição 

pressupunha tão-somente o respeito as regras de procedimento para proceder a 

modificação do texto constitucional. 

É claro que em alguma medida sempre existiram alguns conteúdos que o 

constituinte originário pretendia retirar da possibilidade de decisão ou escolha do poder 

constituinte de reforma, mesmo antes do pós-guerra mundial, como, por exemplo, a 

igualdade de representação dos Estados e a forma republicana de governo, previstas nos 

arts V e IV, n. da Constituição norte-americana de 1787. Porém, não havia ocorrido uma 

teorização consistente e uma tomada de consciência em relação a esses limites até esse 

momento histórico.  

No segundo momento, a partir do pós-guerra em especial, foram introduzidas mais 

sistematicamente nas Constituições, as cláusulas de intangibilidade, cláusulas pétreas ou, 

como denomina, o professor Oscar Vilhena denominará de cláusulas superconstitucionais 

ou de “reserva de justiça”3. É a partir desse momento que a sua introdução nas 

constituições se tornou uma prática generalizada4.  

Na Alemanha, a Lei Fundamental de Bonn de 1949, por exemplo, prevê, em seu 

artigo 795, que é “inadmissível” se afetar a federação, a cooperação entre os estados ou 

os princípios consagrados nos art 1 a 20 que tratam da dignidade da pessoa humana, da 

liberdade e da igualdade. Passou a se perceber que tais limites configuravam exigências 

para manutenção da própria constituição e da democracia a partir de premissas laicas e 

não apoiadas no direito natural ou no jusnaturalismo.  

 

9.2.  Poder constituinte Derivado no direito estrangeiro 

 

O Poder constituinte derivado ou o poder de reforma não estava plenamente 

desenvolvido na teoria original de Sieyès. Esse desenvolvimento decorrerá de um 

                                                
3 VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua reserva de justiça: um ensaio sobre os limites materiais 

ao poder de reforma. São Paulo: Malheiros, 1999, p.222-248. 
4 BRANDÃO, Rodrigo. Direitos fundamentais, democracia e cláusulas pétreas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p.42. 
5 Lei Fundamental de Bonn de 1949, Artigo 79 [Alteração da Lei Fundamental] (3) Uma modificação 

desta Lei Fundamental é inadmissível se afetar a divisão da Federação em Estados, o princípio da 

cooperação dos Estados na legislação ou os princípios consignados nos artigos 1 e 20” 



processo histórico constitucional de cada experiência particular, como poderemos 

verificar brevemente na França, EUA e, em especial, na Alemanha.  

 

9.2.1. França 

 

Na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 costuma 

ser vista como uma genuína Constituição que vincula os legisladores constituintes 

futuros, não podendo, segundo alguns autores, ser revogadas por eles6. A Constituição 

Francesa de 1791 previa a exigência de três legislaturas desejando a reforma e uma quarta 

elegendo a Assembleia de revisão que aprovaria leis constitucionais7. A Constituição de 

1799 (Frimário) não possuirá um processo de revisão/ reforma. Na tradição francesa, a 

ausência de uma teorização sobre o poder de reforma terá reflexos práticos, já que 

discordâncias teriam que ser sanadas por meio de novas constituições. 

A Constituição de 1802 (Terminor) também padecerá da ausência de processo de 

revisão/reforma. Seu artigo 2º previa que o povo francês nomeia e o Senador proclama 

Napoleão Bonaparte Primeiro Cônsul Vitalício. A Constituição de 1804 também não 

previa processo de reforma e revisão e nomeava, em seu artigo, Napoleão Bonaparte, o 

Primeiro Cônsul da República é Imperador da França. Mesmo após a restauração em 

1814, a reforma permaneceu ausente. O procedimento de reforma só retorna na 

Constituição de 1848, no art. 111, cerca apenas por cuidados ou limites procedimentais8.  

                                                
6 SAMPAIO, Nelson de Sousa. Poder de reforma constitucional. Salvador: Livraria Progresso Editora, 

1954, p, 49. 
7 Constituição Francesa de 1791, Artigo 1 - A Assembleia Nacional Constituinte declara que a Nação 

tem o direito imprescritível de mudar sua Constituição; e, no entanto, considerando que é mais de acordo 

com o interesse nacional usar apenas, pelos meios adotados na própria Constituição, o direito de reformar 

artigos cuja experiência teria feito os inconvenientes sentidos, decreta que será realizado por uma 

Assembleia de Revisão da seguinte forma: (...) Art.7.Os membros da Assembleia de Revisão, depois de 

pronunciar juntos o juramento de viver livre ou morrer, individualmente emprestá-lo para apenas aprovar 

os itens que foram apresentados pelo desejo uniforme das três legislaturas anteriores ; manter, ademais, 

com todo seu poder a Constituição do reino, decretada pela Assembleia Nacional Constituinte, nos anos 

1789, 1790 e 1791, e estar em todos os fiéis à Nação, à lei e ao rei. nenhum dos poderes estabelecidos pela 

Constituição tem o direito de alterá-la em sua totalidade ou em suas partes, exceto as reformas que podem 

ser feitas a título de revisão, de acordo com as disposições do Título VII acima. 
8 Constituição de 1848, Artigo 111. Quando, no último ano de uma legislatura, a Assembleia Nacional 

tiver manifestado o desejo de que a Constituição seja modificada, no todo ou em parte, esta revisão será 

realizada da seguinte forma: - O desejo manifestado por a Assembleia só será convertida em uma resolução 

final após três deliberações consecutivas, cada uma tomada em intervalos de um mês e três quartos 

dos votos expressos. O número de eleitores deve ser de pelo menos quinhentos. - A Assembleia de Revisão 

só será nomeada por três meses. - Só terá que lidar com a revisão para a qual foi convocada. - No entanto, 

poderá, em caso de urgência, fornecer as necessidades legislativas. 



A Constituição de 1946 permitia inclusive mandar retornar a lei que implicasse 

emenda a Constituição9. Veda a emenda no caso de ocupação no todo em em parte do 

território10, bem como a emenda também da forma republicana11. Esse limite de conteúdo, 

porém, chegou a ser qualificado por Burdeau como sem valor jurídico e sem força 

obrigatória para os constituintes futuros12. 

Na Constituição de 1956, a reforma da constituição, ou melhor, os projetos de 

revisão constitucional prevê leituras do projeto, prazo de intervalo entre as reuniões e 

vedações de adoção do processo acelerado13. Há limites procedimentais, relacionados a 

iniciativa, quorum, mas também veda-se a revisão em momentos de prejuízo à integridade 

do território (limite circunstancial). Veda-se também a revisão da forma republicada de 

governo (limite material)14. 

Note-se que, neste segundo momento após a segunda guerra mundial, passou a 

prever expressamente no texto constitucional, além dos limites procedimentais e 

temporais, também limites materiais e circunstanciais. Em paralelo à positivação de 

                                                
9 Constituição de 1946, Artigo 93. Uma lei que, na opinião do Comitê, implica em emenda da 

Constituição, será enviada de volta à Assembléia Nacional para reconsideração. Se o Parlamento aderir à 

sua votação original, a lei não poderá ser promulgada até que a Constituição tenha sido alterada de acordo 

com o procedimento estabelecido no Artigo 90. Se a lei for julgada em conformidade com o disposto nos 

Títulos I a X da presente Constituição, ela deverá ser promulgada dentro do prazo estipulado no Artigo 36, 

sendo o referido período prorrogado pelo acréscimo dos prazos especificados no Artigo 92 acima. 
10 Constituição de 1946, Artigo 94. No caso de ocupação de todo ou parte do território metropolitano por 

potências estrangeiras, nenhum procedimento de emenda poderá ser realizado ou continuado. 
11 Constituição de 1946, Artigo 95. A forma republicana de governo não pode ser objeto de uma emenda 

proposta. 
12 SAMPAIO, Nelson de Sousa. Poder de reforma constitucional. Salvador: Livraria Progresso Editora, 

1954, p, 89. 
13 Constituição de 1956, Art. 42. A discussão de projetos de lei e projetos de lei deverá, na reunião, tratar 

do texto adotado pelo comitê encarregado de acordo com o artigo 43 ou, na falta deste, com o texto 

encaminhado à reunião.No entanto, a discussão na reunião de projetos de revisão constitucional, projetos 

de lei de financiamento e projetos de lei de financiamento previdenciário tem, em primeira leitura antes da 

primeira assembléia, o texto apresentado pelo Governo e, por outras leituras, no texto transmitido pelo outro 

conjunto.O debate na sessão de primeira leitura de um projeto de lei ou projeto de lei só pode ter lugar antes 

da primeira reunião ter sido apreendida no prazo de seis semanas após a sua apresentação. Não pode intervir 

antes da segunda reunião apreendida até ao termo de um período de quatro semanas a contar da sua 

transmissão. O parágrafo anterior não se aplica se o procedimento acelerado tiver sido iniciado nas 

condições previstas no artigo 45.º. Não se aplica nem a projetos de projetos de lei nem a projetos de lei de 

financiamento de segurança. segurança social e projetos de crise. 
14 Constituição de 1956, ARTIGO 89. A iniciativa para a revisão da Constituição pertence 

simultaneamente ao Presidente da República sobre a proposta do Primeiro-Ministro e membros do 

Parlamento. O projeto ou proposta de revisão deve ser examinado nas condições de prazo fixadas no 

terceiro parágrafo do artigo 42º e votadas por ambas as assembleias em termos idênticos. A revisão é 

final depois de aprovada por referendo. No entanto, o projeto de revisão não é apresentado ao 

referendo quando o Presidente da República decide submetê-lo ao Parlamento reunido no 

Congresso; neste caso, o projeto de revisão é aprovado somente se atender à maioria de três quintos dos 

votos expressos. O gabinete do Congresso é o da Assembleia Nacional. Nenhum procedimento de revisão 

pode ser iniciado ou continuado quando a integridade do território é prejudicada. A forma 

republicana do governo não pode ser revisada 



conteúdos que limitam a atividade, a literatura especializada e o judiciário desenvolveu 

limites implícitos e fundamentos para impossibilidade de reforma da constituição em 

certas hipóteses.  

É curioso como coincidem os momentos de autoritarismo com a inexistência de 

procedimentos de reforma nas constituições, enquanto, na retomada da democracia 

liberal, a reforma como poder do Legislativo esteja positivada novamente. 

 

9.2.2. EUA 

 

Nos EUA, por sua vez, a Constituição de 1787 exige a votação por dois terços dos 

membros das duas casas do Congresso Nacional – Câmara e Senado -, a votação por dois 

terços dos seus membros e, ainda, a necessidade de posterior ratificação por três quartos 

do Legislativo dos Estados. A Constituição chegou a prever a possibilidade de se 

convocar uma nova Convenção para deliberar sobre alteração do seu texto. Essa nova 

Convenção ou procedimento de reforma, entretanto, nunca ocorreu. 

O artigo V da Constituição norte-americana transforma essa em umas das 

Constituições contemporâneas mais rígidas. Havia, porém, uma limitação material inicial 

quanto a possibilidade de alterar as cláusulas 1 a 4 da seção IX do artigo I da Constituição 

por cerca de 20 anos. O objetivo espúrio encriptado no dispositivo era evitar que se 

aprovasse a abolição da escravidão por meio de emenda, o que só viria a acontecer em 

1865 pela Emenda XIII, XIV e XV.15  

Do ponto de vista histórico, vale trazer alguns casos julgados pela Suprema Corte 

norte-americana para ilustrar o tema. 

 O caso Hollingsworth vs. Virginia (1798)16 da Suprema Corte rejeita o argumento 

de que a Emenda XI possuía um vício por não ter sido sancionada pelo Presidente da 

República, sob o fundamento de que o art. V não lhe atribuiu nenhum papel no 

procedimento de reforma da Constituição.  

                                                
15 Constituição norte-americana de 1787, Artigo 5 O Congresso, sempre que dois terços das duas Casas 

julgar necessário, proporá Emendas a esta Constituição, ou, na Aplicação das Legislaturas de dois terços 

dos vários Estados, convocará uma Convenção para propor emendas, que, em qualquer dos casos, será 

válida para todos Intenções e Propósitos, como parte desta Constituição, quando ratificada pelos 

Legislativos de três quartos de vários Estados, ou por Convenções em três quartos dos mesmos, como 

um ou outro Modo de A ratificação pode ser proposta pelo Congresso, desde que nenhuma emenda que 

possa ser feita antes ao Ano Um mil oitocentos e oito deve, de qualquer maneira afetar o primeiro e 

quarto Cláusulas da Nona Seção do primeiro Artigo, e que nenhum Estado, sem seu consentimento, será 

privado do seu igual Sufrágio no Senado.) 
16 3 US (3 Dall.) 378 (1798) 



O caso Hawke vs Smith (1920)17 questionou a Emenda XVIII, que envolveu a 

chamada lei seca.  O advogado George Hawke, apoiando a lei seca, ajuizou uma ação 

perante a justiça de Ohio para obter a declaração de inconstitucionalidade no caso 

concreto da norma desse Estado que, mediante petição com 6% dos eleitores estaduais, 

convocou referendo para submeter ao crivo popular a decisão da legislatura estatual de 

ratificar a referida emenda. A Suprema Corte a decisão da Justiça de Ohio. Julgou 

procedente e invalidou o referendo que revertera a decisão do Parlamento estadual que 

revertera a ratificação da Emenda XVIII. A Suprema Corte entendeu que o poder dos 

estados ratificarem projetos de emenda derivam da Constituição federal e, nessa inexiste, 

previsão de referendo no âmbito dos Estados. 

Na semana seguinte, o caso National Prohibiton Cases (1920)18 também 

questionou perante a Suprema Corte a constitucionalidade da Emenda XVIII sobre a 

proibição da fabricação de bebidas alcoólicas, a chamada “lei seca”. A decisão foi pela 

constitucionalidade da emenda sem fundamentar plenamente. Em primeiro lugar, afirmou 

que qualquer alteração não pode levar a uma revolução subversiva dos princípios 

constitucionais. Em seguida, destacou que emenda não é poder constituinte, porque os 

representantes são agentes do povo e não o próprio povo. Conclui, de todo modo, sem 

enfrentar o ponto totalmente a respeito do referendo nos Estados, cuja maioria teria sido 

obtida, mas sem a aprovação popular em conformidade com as Constituições estaduais. 

Enfim, a opinião da Corte foi que a referida proibição está dentro do poder de reforma, 

reservado pelo artigo V19. 

O caso Lesser vs Garnet (1922)20 tratou da Emenda XIX, que ampliou o direito 

de voto das mulheres. Questionou-se a referida emenda a partir da autonomia do Estado 

da federação, alegando que não se obteve o seu consentimento. A Suprema Corte norte-

americana decidiu pela constitucionalidade da Emenda XIX tendo em conta a sua 

semelhança com a Emenda XV, reconhecida e posta em prática por meio século. Destacou 

que obteve o quórum e que o Departamento de Estado juntou a documentação 

comprovando a ratificação da emenda por 36 estados, sendo desnecessária a ratificação 

pelo povo em cada um desses estados, já que a ratificação é uma função federal das 

legislaturas estaduais subordinando-se à Constituição federal.  

                                                
17 253 US 221 (1920). 
18 253 US 350 (1920) 
19 253 US 350 (1919) 
20 258 US 130 (1922) 



Perceba-se que, mesmo nesses casos, que são anteriores à segunda guerra, o 

debate sobre os limites existentes ao poder de reforma, embora existentes, acabam 

centrando-se principalmente em aspectos procedimentais e formais em detrimento de 

limites materiais ao poder de reforma que se justifiquem em um governo democrático. 

 

9.2.3. Alemanha 

 

Na Alemanha, o desenvolvimento de uma teoria para o poder de reforma tem 

como pano de fundo as graves violações de direitos humanos perpetradas pelo regime 

nazista, ainda sob a vigência da Constituição de Weimar de 1919. Revelou-se insuficiente, 

porém, permitir que qualquer dispositivo pudesse ser alterado apenas porque o 

procedimento foi respeitado, bem como que em qualquer circunstância, ainda que em 

momentos excepcionais como estados de exceção onde as instituições não estão 

funcionamento em sua normalidade, a Constituição pudesse ser alterada.  

Vale lembrar que o partido nazista elegeu muitos parlamentares em 1932. No ano 

seguinte, Hitler foi nomeado chanceler, quando dissolve o parlamento e consegue, nessa 

nova eleição, maioria. Em 1933, o chamado “Ato de Habilitação” - Lei para Combater a 

Crise Nacional – foi aprovada de acordo com o art. 76, conferindo poderes a Hitler para 

“Art1º Editar leis pelo Gabinete Nacional não apenas em situações de emergência”. Seu 

art. 2º previa que “Leis do Gabinete Nacional podem desviar da Constituição se não 

afetar a posição do Reichstag e do Reichsrat. Poderes do presidente permanecem 

intocados”.  

Em 1934, dá-se o “Ato de Sucessão” e, posteriormente, um plebiscito que aprovou 

com 84% a unificação dos Gabinetes de Presidente e Ministros com Morte do Presidente 

von Hindenburg. Resultado: a Doutrina partidária da Liderança do Führer concentrará o 

comando governo, legislativo e forças armadas. Mais do que isso, acaba por delegar o 

poder de reforma da constituição ao Chefe do Executivo, o que usurpou funções 

legislativas típicas e ensejou uma série de arbitrariedades.  

Perceba-se que o ocaso da Constituição de Weimar de 1919, nesse contexto, 

decorreu de uma soma de fatores, a começar por seu próprio texto: a combinação de seus 

próprios artigos 25 (Chanceler pode dissolver parlamento), 48 (ampliação dos poderes 

em situação de emergência) e 76 (possibilidade de reformar a Constituição pela via 

ordinária), uma postura de deferência ou omissão por parte do Judiciário e de uma 



doutrina constitucional que eleva o chefe do Executivo à condição de Guardião da 

Constituição, encarnada em Carl Schmitt.  

A ausência de limites materiais e de limites circunstanciais a que a Constituição 

fosse modificada em situações de “emergência” deu poderes sem limites a Hitler. Nesse 

sentido, Nelson de Sousa Sampaio: “Em contraposição, a flexibilidade do Estatuto 

italiano e a fraca rigidez da Constituição de Weimar, se não pode ser responsabilizadas 

como causadoras da revolução fascista e da nazista, não deixaram de aplainar os 

caminhos que conduziram à ditadura.”21 

É curioso e até contraditório, que o mesmo autor – Carl Schmitt –, de um lado, 

eleve o Chefe do Executivo à condição de guardião da Constituição e de aquele o 

soberano capaz de decidir no Estado de Exceção e, de outro, introduza uma das primeiras 

reflexões em sua teoria da Constituição sobre os limites implícitos ao poder de reforma, 

quando afirma que a reforma não pode chegar a modificar as decisões políticas 

fundamentais, sob pena de modificar a identidade da Constituição.  

Isso porque é Carl Schmitt que diferencia a Reforma Constituição de outras 

atividades. Reformar a Constituição não é destruir, suprimir ou deixar de aplicar a certos 

casos a Constituição. Reformar a Constituição e as leis constitucionais não é uma função 

normal do Estado, sendo uma “faculdade extraordinária”, mas ainda assim, uma 

“competência autêntica” atribuída constitucionalmente e, portanto, limitada. Nenhuma 

reforma, portanto, poderá suprimir as decisões políticas fundamentais do Estado. Não 

poderá dar uma nova Constituição ao Estado22.  

A doutrina é objeto de uma análise crítica de Karl Loewenstein. A crítica recai 

justamente na postura acima que retirou Constituição do Ápice do ordenamento, revogou 

status da Constituição embora mantenha o texto, entregou o Legislativo a Hitler e 

instrumentalizou o Direito como um mecanismo de dominação nazista, por exemplo, o 

art. 2º do código penal permite punir alguém por lei, princípios e opinião popular. Assume 

um método teleológico para imposição de valores do Führer ou de acordo com o nacional 

socialismo. Em outras palavras, Weimar passa da democracia liberal à Soberania do 

Führer em menos de 1 ano.  

Tendo em conta esse cenário, Loewenstein afirmará, em seu clássico Teoria da 

Constituição, que o soberano é quem detém o “poder de reforma da Constituição” em 

                                                
21 SAMPAIO, Nelson de Sousa. Poder de reforma constitucional. Salvador: Livraria Progresso Editora, 

1954, p, 66. 
22 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constituición. Madrid: Alianza Editorial, 1982, p.118 e ss. 



uma clara – ainda que sem mencionar o nome - daquele que pretende se opor, Carl 

Schmitt23.  

Com a derrota da Alemanha na segunda guerra e a ocupação das Forças aliadas, 

os Presidentes dos Lander foram autorizados a convocar Assembleia Constituinte para 

escrever Constituição democrática, federativa e com direitos. A elaboração se deu pelo 

conselho parlamentar, composto por 75 membros eleitos pelos parlamentos dos Lander. 

A Lei fundamental foi posteriormente ratificada pelos legislativos estaduais. Foi 

promulgada por Konrad Adenauer, então Presidente do Conselho e posteriormente se 

tornaria chanceler 

Em tal contexto e por tais motivos, a Lei fundamental de 1949 representou uma 

tripla reação. Em primeiro lugar, reagiu ao nazismo afirmando em seu art. 1 a dignidade 

humana. Em segundo lugar, reagiu ao positivismo exigindo um respeito aos direitos 

fundamentais do art1 ao 18, previstos na parte inicial da Constituição, que seriam a 

finalidade dos poderes do Estado, agora previstos em sua parte final. Em terceiro, 

representou uma reação ao decisionismo que imperava até então.  A restrição aos direitos 

fundamentais, como previsto no art. 19, deveria estar prevista por uma lei geral, não 

limitada ao caso particular e, ainda assim, respeitando o seu núcleo essencial e a 

proporcionalidade. O Judiciário vinculava-se não só a lei, mas também ao Direito, nos 

termos do art. 20.  

Nesse sistema constitucional, é que se torna coerente a previsão de limites 

materiais pelo art. 79, que veda que qualquer reforma suprima direitos fundamentais. 

Diversos autores manifestaram uma preocupação nesse sentido.  

Otto Bachoff pensará na Constituição como ordem de valores, cuja reforma está 

Limitada por princípios suprapositivos que afasta poder constituinte soberano. Chega a 

defender até mesmo a existência de normas constitucionais inconstitucionais com base 

no direito natural, nos direitos humanos e nesses princípios suprapositivos24.  

Jürgen Habermas não retorna ao jusnaturalismo, mas construirá uma teoria na qual 

os direitos fundamentais são condições para a democracia, constituindo-se, portanto, em 

limites ao poder de reforma. É o que ele chamará de tese da cooriginariedade entre direitos 

                                                
23 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constitución. Barcelona: Ediciones Ariel, 1970, p. 150-160. 

 
24 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais? <Verfassungswidrige 

Verfassungsnormen?> Trad. José Manuel M. Cardoso da COsta. Coimbra: Ed.Livraria Almedina, 1994. 

BACHOF, Otto. Jueces y Constitución. Tradução de Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano – Cuadernos 

Civitas – Madrid: Editorial Civitas, 1987, p.  9-69. 



fundamentais e democracia, ou seja, aponta de direitos como a liberdade de expressão e 

associação são condições indispensáveis para democracia e, ao mesmo tempo, devem ser 

uma finalidade dessa forma de governo25. 

Na prática, o Tribunal Constitucional Federal Alemão passará a assumir uma 

posição de destaque na definição do que é ou não um limite ao poder de reforma, mesmo 

com a sua postura de deferência extrema ao poder de reforma da Constituição. Oscar 

Vilhena seleciona três casos interessantes para exemplificar essa ascensão judicial da 

conformação das cláusulas pétreas26. 

O primeiro caso é o caso da Privacidade (1970), que envolve a Emenda confere 

poderes ao Parlamento para vigiar cidadãos sem ela ser informada e sem atuação judicial. 

O Tribunal Constitucional declarou ser compatível com arts 1 e 20. Apenas se fala em 

separação de poderes no art. 20 e não em Estado de direito. A dignidade da pessoa humana 

não foi violada. A restrição, segundo a decisão, é ônus para uma ordem livre e 

democrática. A vigilância revela-se necessária, porque grupos secretos disfarçam 

manobras contra democracia. É necessário, portanto, preservar uma democracia militante, 

presumindo-se que a lei será aplicada corretamente. 

O segundo caso é o da Reforma Agrária (1991) no qual a Alemanha oriental com 

expropriou uma série de propriedades. Com a reunificação da República Federal Alemã 

(RFA ou ocidental) com a República Democrática Alemã (RDA ou oriental), uma 

Emenda assegurou discricionariedade ao Parlamento para indenizar ou não expropriações 

da RDA. O Tribunal Constitucional Federal decidiu pela constitucionalidade do tratado, 

da emenda e da lei. 

No caso Armin vs RFA (1991), o cidadão Hans von Armin chegou a alegar que 

Reforma agrária é um “programa pervertido”, que viola direito de propriedade (art.14), à 

proibição de discriminação (art.3.1), à separação dos poderes e os direitos humanos (art. 

79). O Tribunal Constitucional, porém, decidiu que Tratado de Unificação tem validade 

constitucional, art. 143 da LF e que é compatível com o dir. propriedade que não é 

irrevogável/intangível. Deve se compatibilizar com liberdade, dignidade e igualdade. As 

razões de ordem política internacional não são judiciáveis pelos tribunais. Além do mais, 

a RFA não pode se responsabilizar por atos contrários à Constituição fora do seu território 

                                                
25 HABERMAS, Jurgen Habermas  Sobre a coesão interna entre Estado de direito e democracia. In: A 

inclusão do outro, estudos de teoria política. São Paulo: Edições loyola, 2007, p. 293-298. 
26 VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua reserva de justiça: um ensaio sobre os limites materiais 

ao poder de reforma. São Paulo: Malheiros, 1999, p.148-159. 



praticados por autoridades soviéticas da RDA que não agiram pela Lei Fundamental de 

1949. 

Por fim, é interessante mencionar o caso do Tratado para União Europeia (1993). 

Foi uma emenda que transferiu poderes soberanos à UE, como os do Banco Central 

alemão passa para o Banco Central europeu. Alegou-se que o Tratado viola o princípio 

democrático. O Tribunal Constitucional Federal Alemão, porém, não avaliou a 

constitucionalidade do mesmo, sob o fundamento de que a UE não deriva do povo 

europeu, mas dos Estados que a formam. A transferência de poderes da Alemanha foi 

decisão política do Parlamento. Portanto, a Ligação entre governantes e povo não foi 

rompida. A transferência supranacional de competências satisfaz requisitos para garantia 

da moeda, sadia base econômica, planejamento e liberdade econômica, relacionados ao 

princípio democrático da Lei Fundamental de 1949.  

É nesse contexto que diversos países passarão a prever limites materiais ao poder 

de reforma. Por exemplo, a Constituição francesa de 1956 possuirá, além de limites 

formais e procedimentais27, limites materiais – a República – e limites circunstancias – a 

impossibilidade de reformar a constituição em caso de prejuízo à integridade territorial28. 

Antes de encerrar o item, porém, é importante destacar, porém, que na América 

Latina como um todo, por exemplo na Argentina e na Colômbia, muitas vezes o termo 

Reforma parece ser utilizado mais para a possibilidade de o povo reformar a Constituição 

inteira. Vale, ainda, um registro aqui sobre experiência colombiana. Embora inexistam 

limites materiais explícitos na Constituição de 1991, a Corte Constitucionais da Colômbia 

construiu limites implícitos de caráter material, exigindo o respeito aos direitos 

                                                
27 Art. 42. A discussão de projetos de lei e projetos de lei deverá, na reunião, tratar do texto adotado pelo 

comitê encarregado de acordo com o artigo 43 ou, na falta deste, com o texto encaminhado à reunião. No 

entanto, a discussão na reunião de projetos de revisão constitucional, projetos de lei de financiamento e 

projetos de lei de financiamento previdenciário tem, em primeira leitura antes da primeira assembleia, o 

texto apresentado pelo Governo e, por outras leituras, no texto transmitido pelo outro conjunto. O debate 

na sessão de primeira leitura de um projeto de lei ou projeto de lei só pode ter lugar antes da primeira 

reunião ter sido apreendida no prazo de seis semanas após a sua apresentação. Não pode intervir antes da 

segunda reunião apreendida até ao termo de um período de quatro semanas a contar da sua transmissão. O 

parágrafo anterior não se aplica se o procedimento acelerado tiver sido iniciado nas condições previstas no 

artigo 45.º. Não se aplica nem a projetos de projetos de lei nem a projetos de lei de financiamento de 

segurança. segurança social e projetos de crise. 
28 Artigo 89. A iniciativa para a revisão da Constituição pertence simultaneamente ao Presidente da 

República sobre a proposta do Primeiro-Ministro e membros do Parlamento. O projecto ou proposta 

de revisão deve ser examinado nas condições de prazo fixadas no terceiro parágrafo do artigo 42º e 

votadas por ambas as assembleias em termos idênticos. A revisão é final depois de aprovada por 

referendo. No entanto, o projeto de revisão não é apresentado ao referendo quando o Presidente da 

República decide submetê-lo ao Parlamento reunido no Congresso; neste caso, o projeto de revisão é 

aprovado somente se atender à maioria de três quintos dos votos expressos. O gabinete do Congresso é o 

da Assembleia Nacional. Nenhum procedimento de revisão pode ser iniciado ou continuado quando a 

integridade do território é prejudicada. A forma republicana do governo não pode ser revisada 



fundamentais, sob o fundamento de que não se pode trocar a Constituição por outra 

mediante emenda. É o que ficou conhecido como “doutrina da não substituição”. 

 

 

9.3. Poder Constituinte Derivado no Brasil e os seus limites na Constituição de 

1988 

 

A Constituição brasileira é classificada como uma Constituição compromissória. 

Esse caráter conciliatório entre ideologias e interesses de grupos de interesse antagônicos, 

para muitos, gera uma questão não só um documento analítico, gera um documento 

casuístico e prolixo desde a sua origem. A previsão da sede do Colégio Pedro II na cidade 

do Rio de Janeiro, no art. 242, §2º da Constituição de 1988.   

Sob a vigência da Constituição de 1988, foram aprovadas 99 Emendas e 6 

Emendas de Revisão até o ano de 2018. O casuísmo e a prolixidade, presentes no texto 

oriundo do poder constituinte originário, perpetuaram-se com essa produção de emendas 

pelo poder de reforma constitucional. Independente de se concordar com o conteúdo das 

emendas, bem como se a responsabilidade é da previsão original do texto constitucional 

ou da sanha emendista do poder constituinte derivado, muitas emendas tratam de temas 

de duvidoso patamar constitucional.  

Por exemplo, é questionável até que ponto seria necessário previsão 

constitucional, como a da EC. n. 11/96 para autorizar a contração de professores 

estrangeiros por universidades brasileiras. Talvez bastasse uma lei. Outros exemplos de 

confusão entre a política constitucional ou extraordinária e a cotidiana ou legislativa 

poderiam ser multiplicados. A EC 26/00 ampliou o prazo de prescrição de créditos 

trabalhistas. A EC n. 51/2006 convalida a contratação de agentes de combate às endemias 

independentemente da aprovação por concurso público. A prática faz com que políticas 

de governo contingentes pressuponham emendas para sua introdução ou modificação, 

seja pela previsão original, seja pela introdução por emendas de temas sem estatura 

constitucional29.  

                                                
29 SARMENTO, Daniel. Ubiquidade constitucional: os dois lados da moeda. Revista de Direito do Estado 

n.6, 2006. BRANDÃO, Rodrigo. Direitos fundamentais, democracia e cláusulas pétreas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 173-174 



A Emenda Constitucional está disciplinada, nos artigos 59, I e 60 da Constituição 

de 1988. Confira-se, inicialmente, o art. 60 a partir do qual a classificação das limitações 

ao poder de reforma é construída: 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades 

da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 

relativa de seus membros. 

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 

intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada 

se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos 

membros. 

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo 

número de ordem. 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou 

havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta 

na mesma sessão legislativa. 

 

Os limites consagrados na Constituição de 88 são classificados tradicionalmente 

em limites ao Poder Constituinte Derivado ou Poder de Reforma: os limites 

circunstanciais, formais, materiais e temporais30. Ao lado desses, há também limites 

implícitos ao poder de reforma, que decorrem de uma construção doutrinária.  

 

9.3.1. Limites Circunstanciais 

 

 Os limites circunstanciais impedem a reforma da Constituição em momentos de 

anormalidade institucional, decorrentes de situações atípicas ou crises (art. 60, §1º), como 

                                                
30 Classificando em limites explícitos (circunstanciais, materiais e temporais) vs. Limites implícitos, Cf. 

FERREIRA FILHO, Manoel. O Poder constituinte. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 135 e ss. SARMENTO, 

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

Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 281 e ss 



o Estado de sítio, de defesa e a intervenção federal. Como nesses momentos, há uma 

profunda turbulência política e, não raro, a autorização para suspensão de direitos e 

garantias, a vedação presta-se a assegurar um ambiente que possua melhores condições 

deliberativas para alteração da Constituição. 

Um exemplo recente que ilustra a aplicação prática do dispositivo envolveu a 

decisão do presidente Michel Temer de decretar, até o final de 2018, uma intervenção 

federal na segurança pública do Rio de Janeiro até o fim de 2018, cujo efeito foi impedir 

a aprovação da Reforma da Previdência. Em termos políticos, há quem diga que o 

objetivo foi desviar a atenção de uma agenda na qual o governo não obteria os 308 votos 

mínimos para aprovação da PEC 287/16, razão pela qual decidiu mudar a pauta para outra 

estratégia para o mesmo diante da proximidade das eleições.  

Em termos jurídicos, alguns parlamentares, nesse sentido, chegaram a impetrar 

Mandado de Segurança para impedir a deliberação. No STF, porém, o Ministro Dias 

Toffoli deferiu limitar para permitir a deliberação, sob o fundamento de que a 

Constituição veda tão-somente a aprovação da PEC na vigência de intervenção, mas 

não proíbe expressamente a sua tramitação nestas circunstâncias31.  

 

9.3.2. Limites formais ou procedimentais 

  

Já os limites formais ou procedimentais são aqueles oriundos do próprio rito que 

deve ser seguido para alteração do texto constitucional. São eles: (i) a iniciativa privativa 

de um terço da Câmara dos Deputados, um terço do Senado Federal, do Presidente da 

República e de mais da metade das Assembleias Legislativas por maioria relativa em cada 

uma; (ii) quórum de três quintos, ou seja, um quórum qualificado; e (iii) dois turnos em 

cada casa, ou seja, dois turnos na Câmara e, depois, dois turnos no Senado Federal. 

 Dois anteprojetos formulados à época da Constituinte poderiam ter tornado esse 

procedimento mais participativo e democrático, mas, infelizmente, não introduzidos no 

texto constitucional. O primeiro foi o anteprojeto do professor da USP, José Afonso da 

Silva, chegara a prever também um referendo popular de emenda à constituição, caso 

solicitado por um número mínimo de deputados, de eleitores ou pelo Presidente32. O 

                                                
31 STF, MS 35.535/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, J 26.06.2018. 
32 SILVA, José Afonso. Um pouco de direito constitucional comparado. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

429: “Capítulo 2. Reforma da Constituição. Art 193. A proposta de emenda será submetida a referendo 



segundo foi Anteprojeto elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, 

presidida pelo antigo professor titular de direito constitucional da UFRJ Afonso Arinos. 

O art. 436 e 229 previam a possibilidade de utilizar o referendo para certos projetos de 

emenda, que visassem alterar a estrutura ou afetar o equilíbrio entre os poderes33.  

Além dessa observação geral, vale exemplo interessante de como até mesmo o 

intervalo de dois turnos pode ser controvertido, envolvendo a deliberação da Emenda 

Constitucional nº 62/09. Ela foi votada e aprovada, no Senado Federal, em duas sessões 

realizadas no mesmo dia 02 de dezembro de 2009, com menos de uma hora de intervalo 

entre ambas. Impugnou-se a referida Emenda alegando que a ausência de um intervalo 

mínimo viola a própria lógica do dispositivo viola o princípio democrático para permitir 

uma pausa para reflexão e para articulação dos grupos contrários e favoráveis no 

Congresso Nacional, de modo a permitir uma deliberação mais robusta.  

O Supremo Tribunal Federal, porém, decidiu que a Constituição de 1988, em seu 

art 62, §2º, não instituiu um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos para fins de 

aprovação da emenda, razão pela qual “inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame 

judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência 

judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes 

do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da 

Constituição Federal.” 34 

 

9.3.3. Limites materiais  

 

Por fim, há os limites materiais. Uma Constituição deverá conservar a sua 

essência, sua identidade original, os pré-compromissos assumidos, o núcleo de decisões 

políticas, os valores fundamentais que justificaram sua criação em um momento 

extraordinário da história política de um país. Essa identidade, também referida como o 

                                                
popular, se antes de sua promulgação assim o requererem cinquenta deputados, dez mil eleitores em petição 

escrita ou presidente da República.” 
33 Art. 436 – A Constituição poderá ser emendada. § 5º – No caso do art. 229, XXVI, e no prazo de cinco 

dias, contado da sua aprovação pelo Congresso Nacional, o Presidente da República poderá determinar que 

a proposta de emenda constitucional seja submetida a referendo, comunicando-o ao Presidente do Senado 

Federal, que sustará a promulgação. 

Art. 229 – Compete ao Presidente da República, na Forma e nos limites estabelecidos por esta Constituição: 

XXVI – determinar a realização de referendo sobre propostas de emendas constitucionais e de projetos de 

lei de iniciativa do Congresso Nacional que visem a alterar a estrutura ou afetem o equilíbrio dos Poderes. 
34 STF, ADI 4425 / DF, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, 

Julgamento:  14/03/2013,            Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, DJe-251  DIVULG 18-12-2013  PUBLIC 

19-12-2013. 



espírito da Constituição, é protegida pela existência de limites materiais ao Poder de 

Reforma, previstos de modo expresso em inúmeras Constituições35.  

São as denominadas cláusulas de intangibilidade ou cláusulas pétreas, nas quais 

são inscritas as matérias que ficam fora do alcance do constituinte derivado, nos termos 

do art. 60, §4º, I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e 

periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.  

Em primeiro lugar, não é possível aprovar uma emenda que converta o Brasil num 

Estado Unitário ou que esvazie por completo a autonomia dos entes subnacionais.  Em 

segundo lugar, mais do que o direito ao voto, previsto no incisivo II. Essa cláusula pétrea 

protege, para alguns, algo mais amplo: o próprio regime republicano que, por sua 

importância, inclusive foi escolhido por meio do plebiscito de 1993. Em terceiro lugar, a 

independência e harmonia entre os poderes e não uma separação rígida que está 

consagrada no inciso III.  

Em quarto lugar, vale dedicar uma atenção especial a expressão prevista no inciso 

IV seja “direitos e garantias individuais”, porque há uma profunda divergência em relação 

a melhor forma de interpretá-la.   

A primeira corrente, representada por Gilmar Mendes, defende uma interpretação 

literal, segundo a qual apenas do capítulo 1, do Título II, ou seja, o artigo 5º e seus incisos 

seria uma cláusula pétrea, excluindo, por exemplo, o capítulo 2 referente aos direitos 

sociais da categoria de cláusulas pétreas36.  

A segunda corrente, representada por Ingo Sarlet, defende uma leitura sistemática 

da Constituição, segundo a qual o termo “direitos e garantias individuais” teria sido 

empregado de forma atécnica da Constituição de 1988 pelo constituinte, devendo ser 

interpretado incluindo todos os capítulos do Título II referente não só aos direitos e 

garantias individuais e coletivos, mas também aos direitos individuais, quanto direitos 

sociais, políticos e nacionalidade. O argumento base é inexiste hierarquia entre os direitos 

                                                

35 Explicando as diversas correntes justificando a existência das cláusulas pétreas a partir da origem ser 

popular no qual os direitos fundamentais são condições para democracia (Jürgen Habermas); da identidade 

constitucional de assegurar as decisões políticas fundamentais (Carl Schmitt), do pré-compromisso no 

momento originário (Jon Elster); neocontratualismo a partir do qual as cláusulas pétreas forneceriam uma 

espécie de consenso sobreposto para o respeito ao pluralismo (John Rawls), cf. SARMENTO, Daniel; 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Direito constitucional: história, teoria e métodos. Belo Horizonte: 

Editora Fórum, 2011, p. 281 e ss. 

36  MENDES, Gilmar Ferreira. Os limites da revisão constitucional Cadernos de Direito Constitucional 

e Ciência Política. Revista dos Tribunais n. 21, 1997, p. 69 e ss. 



de primeira e segunda geração, devendo ambas ser interpretados de forma indivisível e 

interdependente37.   

A terceira corrente, defendida por Rodrigo Brandão, não adota um critério 

meramente topográfico, apontando essa leitura a partir do título ou capítulo como 

formalista e insuficiente38. Defende uma leitura que apenas direitos materialmente 

fundamentais são cláusulas pétreas. De um lado, existem direitos fundamentais em 

sentido material fora do Título II da Constituição de 1988 que são cláusulas pétreas e, 

portanto, são limites ao poder de reforma. Por outro lado, existem direitos formalmente 

fundamentais dentro desse Título II que não são materialmente fundamentais.  

Poderiam – o que não significa que deveriam -, portanto, ser modificados por 

emenda. Ainda assim, essa modificação não deve violar o mínimo existencial, bem como 

o controle judicial dessa compatibilidade deve ser comedido, evitando substituir o juízo 

político do legislativo quando não houver uma inconstitucionalidade evidente39. A mera 

modificação do dispositivo referente ao direito fundamental não deve ser considerada 

imediatamente inconstitucional per se.  

Não se pode realizar, nessa linha, uma “interpretação excessivamente elástica”, 

tampouco uma “exegese metodologicamente frouxa”. Excesso ou falta de formalismo 

tendem a violar o princípio democrático. O controle judicial das emendas, em uma 

interpretação constitucionalmente adequada dos direitos fundamentais, deve conciliar 

constitucionalismo e democracia, proteger as condições para democracia e o mínimo 

existencial40. 

Existem exemplos clássicos da jurisprudência do STF para ilustrar a questão dos 

limites materiais ao poder de reforma. O primeiro é a ADI 81541 por meio da qual o 

Governador do Rio Grande do Sul impugnou o art. 45, §1º e §2º da Constituição em seu 

texto original, defendendo a tese de que existiria hierarquia entre normas constitucionais 

                                                
37 SARLET, Ingo. A problemática dos direitos fundamentais sociais como limites materiais ao poder de 

reforma da constituição. In: SARLET Ingo (Org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito 

constitucional, internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
38 SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Teoria constitucional e democracia deliberativa: um estudo sobre o 

papel na garantia das condições para cooperação na deliberação democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006, p 227 e ss. BRANDÃO, Rodrigo. Direitos fundamentais, democracia e cláusulas pétreas. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2008, pp. 13 e 114. 
39 BRANDÃO, Rodrigo. Direitos fundamentais, democracia e cláusulas pétreas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 204 e  
40 BRANDÃO, Rodrigo. Direitos fundamentais, democracia e cláusulas pétreas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 177. 
41 STF, ADI 815 / DF, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Julgamento:  28/03/1996           Órgão 

Julgador:  Tribunal Pleno, DJ 10-05-1996 PP-15131 



originárias e, portanto, seria possível a declaração de inconstitucionalidade para impedir 

o descumprimento da constituição como um todo e, mais precisamente, de que Estados 

fossem mais representados que outros na Câmara dos Deputados. O STF não acolheu a 

tese das normas constitucionais inconstitucionais, seja com base em normas da própria 

constituição, seja com base nos “princípios de direitos suprapositivos”, porque é a própria 

Constituição, como obra do Poder Constituinte originário, que vai prever as cláusulas 

pétreas e os limites ao poder constituinte derivado em rever ou emendar à Constituição. 

Um segundo exemplo clássico é a ADI 93942 ajuizada contra a Emenda 

Constitucional n.3 de 1993 na qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 2 da 

referida emenda ao prever a aplicação do IMPF no mesmo exercício tributário violava o 

princípio da anterioridade, previsto no art. 140, III, b e VI da Constituição de 1988, 

violando “normas imutáveis” e uma garantia individual do contribuinte que é um direito 

fundamental, já que existem outros direitos fundamentais decorrentes do sistema, fora do 

Título II, conforme preceitua o art. 5, §2º da Constituição. Como direito ou garantia 

fundamental do contribuinte, a anterioridade tributária foi considerada pelo STF como 

uma cláusula pétrea. Por essa razão, declarou a inconstitucionalidade da EC n.3/93 e da 

Lei Complementar n. 77/93, que determinava a incidência do referido tributo no mesmo 

ano. 

Embora possível, o controle judicial das emendas não deve ser banalizado. Afinal, 

de um lado, a sua aprovação pressupõe maiorias parlamentares que representam a vontade 

popular expressivas de 3/5 e, de outro, o poder judiciário não é eleito. Essa dificuldade 

contramajoritária faz com que tal controle deva se pautar pelos seguintes parâmetros: (i) 

razoável dose de auto-restrição; (ii) busca do equilíbrio entre permanência e alteração do 

projeto constitucional original; (iii) respeito ao pluralismo e aos consensos mínimos, 

como a dignidade da pessoa humana; e (iv) evitar o engessamento do texto constitucional 

e o espaço de conformação reservada à deliberação democrática43.   

 

9.3.4. Limites temporais 

 

                                                
42 STF, ADI 939 / DF, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Julgamento:  15/12/1993,           Órgão 

Julgador:  Tribunal Pleno, DJ 18-03-1994 PP-05165  EMENT VOL-01737-02 PP-00160 
43 BRANDÃO, Rodrigo. Direitos fundamentais, democracia e cláusulas pétreas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 180 



Os limites temporais têm por objetivo conferir estabilidade ao texto 

constitucional por um período mínimo ou resguardar determinada situação jurídica por 

um prazo prefixado. Eles se destinam, normalmente, a conter reações imediatistas à nova 

configuração institucional e a permitir que a nova Carta possa ser testada na prática por 

um tempo razoável. Na história constitucional brasileira, costuma-se exemplificar com a 

vedação de reforma da Constituição de 1824 por 4 anos, nos termos do artigo 174.  

Sob a vigência da Constituição de 1988 há quem defenda a inexistência de limites 

temporais ao Poder de Reforma. Alegam, por exemplo, que até mesmo a Revisão 

constitucional que possuía uma data específica foi antecipada, sem que o Supremo 

Tribunal Federal declarasse a inconstitucionalidade dessa antecipação.  

Por outro lado, há os que vejam em duas limitações o caráter temporal. A primeira 

é a impossibilidade de reapresentar na mesma sessão legislativa uma proposta de emenda 

rejeitada. A segunda é a impossibilidade de reformar as regras do jogo político no ano 

que período de um ano anterior à eleição. É o chamado princípio da anualidade eleitoral, 

previsto no art. 16 da Constituição. 

Um caso ilustra bem a questão dos limites ao poder de reforma e o princípio da 

anualidade eleitoral. A ADI n. 3685-844 declarou a inconstitucionalidade da Emenda 

Constitucional n. 52/2006, que obrigou a vinculação de candidaturas em âmbito nacional, 

estadual, distrital e municipal, pondo fim à verticalização. O art. 2º dessa Emenda 

determinava a sua aplicação às eleições de 2002. A alusão a eleição anterior à emenda 

obviamente não poderia produzir efeitos retroativos.  

Contudo, a menção poderia dar azo a aplicação da Emenda aprovada em março 

para as eleições que ocorreriam em outubro. O STF decidiu pela inconstitucionalidade 

justamente, porque isso violaria a segurança jurídica do cidadão-eleitor modificar as 

regras do jogo com menos de um ano das eleições, de forma análoga ao que aconteceu 

com a  Emenda n.3 que introduziu o IPMF em violação à anterioridade tributária no 

mesmo ano por violar a segurança jurídica do cidadão-contribuinte45. 
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9.3.5. Limites implícitos  

 

Existem limites não expressos ou implícitos ao Poder de Reforma? Os limites 

implícitos seriam uma categoria que não está enunciada como limite de forma direta e 

clara pelo texto constitucional. Em linhas gerais, significa problematizar se os limites ao 

poder de reforma seriam intransponíveis ou, ao contrário, se eles próprios, poderiam ser 

objeto de reforma46.  

De um lado, há os que negam esse caráter intransponível, sob o fundamento de 

que não haveria diferença substancial entre o poder constituinte e o de revisão, bem como 

entre as normas constitucionais originárias e as derivadas. Afirmam, ainda, que os 

referidos limites não impediram a mudança, caso esta seja a efetiva vontade do povo. 

Por outro lado, os que defendem que o poder constituinte derivado possuem 

natureza diversa e, portanto, o poder de reforma deve buscar conciliar a constituição 

formal e a material, os limites e a realidade superveniente, de modo a promover a 

alteração sem suprimir o núcleo que confere identidade ao regime constitucional. 

Substituir esse núcleo seria substituir a constituição e, portanto, uma verdadeira fraude. 

Como há uma hierarquia entre o poder constituinte originário e o derivado, este não pode 

ir além dos limites impostos por aquele. Aliás, essa tem sido a jurisprudência constante 

do Supremo Tribunal Federal. 

De forma específica, Nelson de Souza Sampaio é um dos primeiros no Brasil a 

buscar sistematizar limites implícitos ou, como prefere chamar o próprio autor, “limites 

materiais inerentes” ou “limites naturais”: (i) os direitos fundamentais; (ii) o titular do 

Poder Constituinte Originário no povo, visto que a soberania popular é pressuposto do 

regime constitucional democrático; (iii) ao titular do Poder Reformador no Congresso 

Nacional; e (iv) ao procedimento do poder de emenda ou revisão constitucional47.  

Nelson de Souza Sampaio abre exceções quanto ao último ponto. Seria possível 

modificar o procedimento de reforma para tornar mais difícil, mas não facilitar o 

procedimento de reforma, bem como seria possível inserir requisitos como o referendo 

popular48.  
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Vale realizar uma reflexão crítica a respeito de suas colocações. Em primeiro 

lugar, hoje os direitos fundamentais constam como limites materiais expressos. Em 

segundo lugar, a titularidade do poder constituinte originário e do poder de reforma deve 

estar povo e no congresso respectivamente, já que a delegação do poder constituinte 

derivado, como ocorreu na Alemanha hitlerista, tende a facilitar arbitrariedades.  

Em terceiro lugar, pensar apenas o aumento ou diminuição da rigidez 

constitucional nessa chave revela-se simplista e insuficiente para compreender se isso 

violaria ou não um limite implícito. É preciso pensar para além do fato de se a alteração 

no processo não torna a constituição rígida em flexível. É necessário pensar a alteração 

do processo de reforma da constituição torna a maneira de alterar mais democrática, 

participativa, transparência.  

Em suma, a modificação do processo de reforma da constituição deveria refletir 

sobre a inserção não só do referendo ao final, mas também a iniciativa popular de emenda 

à Constituição, como formas de tornar o processo de reforma mais permeáveis e 

acessíveis efetivamente ao povo. Eventuais alterações do procedimento de emenda da 

Constituição devem servir para ampliar e aperfeiçoar a deliberação dentro e fora do 

Legislativo. Nunca para reduzi-la ou ser porta de entrada para regimes autoritários, 

totalitários, nazistas ou fascistas.   

 


