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RESUMO 
 
O presente trabalho aborda algumas das muitas questões suscitadas quando da busca pela 
delimitação do campo de atuação do poder constituinte em matéria de direitos e garantias 
fundamentais. Inicialmente, realiza-se uma abordagem histórica do constitucionalismo, 
pontuando a origem dos direitos e garantias fundamentais e analisando a evolução de tal 
conceito através dos tempos, até os dias atuais. Em seguida, são tecidas algumas 
considerações a respeito do poder constituinte, seu conceito básico e as maneiras pelas quais 
se manifesta. Por fim, chega-se ao escopo central do trabalho, onde, apresentadas as principais 
dificuldades relacionadas ao esforço de determinar até quanto o poder constituinte, sobretudo 
em sua modalidade reformadora, é livre para atuar em relação aos direitos e garantias 
fundamentais, busca-se respondê-las na medida do possível, à luz da doutrina e da 
jurisprudência já existentes. Com base no resultado da pesquisa, o autor apresenta sua 
conclusão sobre os problemas expostos, a fim de iluminar os debates. 
 
Palavras-chave: Direitos e Garantias Fundamentais - Poder Constituinte - Limites 



 

ABSTRACT  
 

This paper discusses some of the many questions raised in the search for the delimitation of 
the constituent power’s playing field on fundamental rights and guarantees. Initially, there 
will be a historical approach to constitutionalism, pointing out the origin of fundamental 
rights and guarantees and analyzing the evolution of this concept through the ages, until 
nowadays. Then, it will be woven some considerations about the constituent power, its basic 
concept and the ways in which it manifests itself. Finally, we come at the central scope of 
work, in which is presented the main difficulties related to the effort to determine how high 
the constituent power, especially in its reform mode, is free to act in relation to fundamental 
rights and guarantees, is sought answer them as far as possible, at the light of doctrine and 
existing case law. Based on the results of the research, the author presents his conclusion 
about the problems exposed in order to enlighten the debate. 
 
Key-words: Fundamental Rights and Guarantees - Constituint Power - Limits 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A consagração dos direitos fundamentais como normas obrigatórias e vinculantes 
resulta de uma longa e complexa maturação histórica. As noções de liberdade, igualdade e 
dignidade da pessoa humana remontam à filosofia clássica, em especial ao pensamento greco-
romano e à tradição judaico-cristã.  Apesar de possuírem origens remotas, é somente a partir 
da segunda metade do século XVIII que essas reivindicações políticas e filosóficas são 
acolhidas pela ordem jurídica. Desde então, observou-se um processo de positivação cada vez 
maior dos direitos e garantias fundamentais nos textos constitucionais, exigência que se faz 
ainda mais premente nos dias de hoje, onde predomina o Estado Democrático de Direito.  

O início desse processo de acolhimento dos direitos e garantias fundamentais por 
diferentes ordens jurídicas coincide com o desenvolvimento de uma doutrina do poder 
constituinte, que seria, muito simplificadamente, o poder de elaborar uma nova Constituição. 
Seja quando um novo Estado é criado, seja num Estado já existente, a Constituição sempre 
institui uma nova ordem jurídica, rompendo com a ordem jurídica anterior. Sendo obra de um 
poder que constitui todos os demais poderes (e, por isso mesmo, denominado poder 
constituinte), a Constituição localiza-se sempre numa posição hierárquica superior em relação 
às outras normas que compõe um ordenamento jurídico.  

Dentre as muitas outras matérias disciplinadas pela Constituição além dos direitos e 
garantias fundamentais, está o exercício do poder de reforma, através do qual pode-se 
modificar o texto constitucional, possibilitando a sua adequação à nova conjuntura social. 
Esse poder, que altera uma Constituição já existente, tem seu exercício sujeito a uma série de 
regras previstas no próprio texto constitucional, e, conseguintemente, deriva diretamente 
daquele poder que verdadeiramente cria uma nova Constituição. Assim, pode-se identificar 
basicamente dois tipos de poderes: o primeiro, um poder constituinte de fato, mais 
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comumente referido na doutrina como poder constituinte originário (porque dá origem a uma 
nova Constituição); o segundo, embora se trate na verdade de um poder constituído, é mais 
comumente referido na doutrina como poder constituinte derivado reformador. 1 

Com efeito, qualquer abordagem sobre os limites do poder constituinte, tendo em vista 
essa sua natureza dicotômica, impõe duas abordagens distintas.  A primeira questão a qual nos 
propusemos nesse presente estudo é: até que ponto o poder constituinte, mais precisamente o 
poder constituinte originário, ao estabelecer uma nova Constituição, é livre para romper com a 
ordem jurídica anterior no que diz respeito ao regime de direitos e garantias fundamentais por 
ela adotados? A outra questão está diretamente relacionada ao art. 60, §4º, inciso IV de nossa 
Constituição, que veda qualquer emenda constitucional tendente a abolir os direitos e 
garantias individuais: quais as implicações da presença de tal dispositivo em nossa 
Constituição para o exercício do poder constituinte em sua modalidade reformadora?  

Obviamente, a busca de uma resposta para tais perguntas passa por uma conceituação 
mais minuciosa tanto do que entendemos por direitos e garantias fundamentais quanto do 
conceito de poder constituinte, tarefa a qual nos dedicaremos ao longo dos primeiros tópicos 
de nosso trabalho. 
  

                                                           
1 De logo, vale dizer que, além do poder de reforma, existe ainda uma outra modalidade de poder 
constituinte derivado, que seria o poder constituinte derivado decorrente, ao qual não nos furtaremos 
de abordar em momento oportuno neste trabalho, mesmo constituindo, pelo menos aqui, uma questão 
de menor importância. Podemos adiantar que esse poder corresponde àquele exercido pelos estados-
membros da Federação quando da elaboração de suas próprias Constituições, realizando-se, portanto, 
de uma forma bastante similar àquela por meio da qual o próprio poder constituinte originário se 
realiza, ainda que, como a sua própria nomenclatura sugere, dele derive. 
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2 CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DOS DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS 

 
2.1  OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS SOB A PERSPECTIVA DA 

“EVOLUÇÃO” DO CONSTITUCIONALISMO 
 

Em essência, constitucionalismo significa limitação do poder e supremacia da lei.2 Tal 
termo é de uso relativamente recente no vocabulário jurídico ocidental e está associado à 
noção de Constituição enquanto lei fundamental de uma comunidade política, dotada de 
superior hierarquia normativa, noção que só viria a ser desenvolvida no século XVIII3 . 
Embora esteja fortemente ligado às revoluções burguesas, pode-se dizer que as raízes do 
constitucionalismo remontam à Idade Média e mesmo ao Mundo Antigo. 

O mais importante, no presente trabalho, é perceber que o constitucionalismo está 
diretamente implicado com o processo de expansão dos direitos fundamentais. Desde já, 
cumpre advertir que a distinção dos direitos fundamentais em gerações apenas pretende 
correlacioná-los ao momento histórico em que foram admitidos pela ordem jurídica então 
vigente. A sucessão de uma geração de direitos fundamentais pela outra não implica 
necessariamente numa substituição.  Na verdade, entre os direitos de uma determinada 
geração e outra, existe uma relação de complementaridade. Por isso mesmo, há quem prefira o 
termo “dimensões” dos direitos fundamentais4. 

Não se deve deixar de situar todos os direitos num contexto de unidade e 
indivisibilidade. Cada direito de cada geração interage com os das outras e, nesse processo, 
                                                           
2 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 138. 
3 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2013. p. 151 et seq. 
4 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional.  4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 418 
et seq. 
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dá-se à compreensão.5 A abordagem da evolução histórica dos direitos fundamentais aponta 
para três gerações desses direitos, havendo autores que cogitam, ainda, de uma quarta ou 
quinta gerações. 

 
2.1.1 O Constitucionalismo Antigo e Medieval 

 
O entendimento sobre qual seria a postura do Estado em relação à satisfação dos 

direitos fundamentais esteve, durante o correr dos séculos, sujeita a mudanças. Na Grécia 
antiga, por volta do século VI e IV a.C, pode ser identificado o surgimento de ideias e 
instituições responsáveis pela configuração do primeiro caso real de democracia 
constitucional.6 Sobre o tema, vide lição de Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza 
Neto: 

Na polis grega vigorou, durante certo período, a democracia direta, por meio 
da qual os cidadãos, sem intermediários, deliberavam em assembleias 
(ecclesia) reunidas em praça pública (ágora) sobre os principais assuntos de 
interesse geral. Esta participação política era restrita aos homens livres, 
sendo excluídas as mulheres, os escravos, os estrangeiros e seus 
descendentes (os metecos). Havia ainda funções públicas, exercidas por 
magistrados, muitas vezes escolhidos por sorteio entre os cidadãos, para 
mandatos curtos, que se subordinavam plenamente às deliberações das 
assembleias.7 

  
No entanto, não se pode falar em um verdadeiro movimento constitucionalista durante 

a Grécia Antiga, pois, mesmo que a experiência grega aponte para a limitação dos poderes das 
autoridades, tal limitação estava ligada primeiramente à busca do bem comum, e não à busca 
pela garantia das liberdades individuais 8 . Ainda não predominava a noção moderna do 
indivíduo como um fim em si mesmo. O indivíduo, enquanto membro da comunidade 
                                                           
5 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit. p. 138. 6 TAVARES, André Ramos. Op. cit. p. 4. 7 SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e 
métodos de trabalho. 1ª. reimp. Belo Horizonte: Forum, 2013. p. 68. 
8 Id. Ibid.  
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política, funcionava, antes de tudo, como um meio para a preservação do organismo social. A 
palavra constituição nos escritos da Antiguidade costumava designar um modo de 
organização política ideal da sociedade, não possuindo um sentido normativo.9 

Em Roma, também ainda estava longe de se verificar a presença de um movimento 
constitucionalista no sentido de limitação do poder do Estado em favor das liberdades dos 
governados, mas houve uma maior valorização da esfera individual e da propriedade, o que 
foi extremamente importante para o avanço do constitucionalismo.  

Já na Idade Média, cujo traço político mais emblemático foi a ausência de uma 
centralidade, embora também não houvesse que se falar em Constituição no sentido moderno, 
uma vez que ainda não havia um monopólio do uso legítimo da força, foram feitas as 
primeiras concessões de direitos e prerrogativas a uma parcela dos súditos em detrimento do 
poder real. Embora a Magna Carta, firmada em 1215 na Inglaterra pelo Rei João Sem Terra, 
seja identificado por muitos como o documento que estabeleceu as primeiras limitações 
institucionais aos poderes reais em favor de seus súditos, muitos apontam atualmente a 
chamada Declaração das Cortes de Leão, assinada em 1188 na Espanha, como um marco 
inicial nesse sentido.10 O mais importante, porém, é observar que os benefícios conquistados 
com essas manifestações foram dirigidos aos extratos sociais superiores, que constituíam uma 
camada muito restrita da população. Além do mais, repise-se, embora se repute essas 
declarações de direitos como antecedentes de uma constituição jurídica no sentido moderno, 
elas diferem da atual noção de Constituição. 

 
2.1.2 O Constitucionalismo liberal-burguês e os Direitos Fundamentais de Primeira 

Geração 
                                                           
9 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: RT, 2012. p. 37. 
10 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos humanos: conceitos, 
significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 117. 
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O constitucionalismo liberal-burguês, cuja origem está identificada nas Revoluções 

Liberais do século XVIII, se difundiu e consolidou na Europa durante o século XIX. Fundava-
se no pressuposto de que, para garantir os direitos fundamentais, devia-se limitar os poderes 
do Estado. Nesse momento, os direitos fundamentais eram compreendidos sobretudo como 
direitos que impunham limites aos poderes estatais (direitos negativos).  

Portanto, o constitucionalismo liberal-burguês assentava-se numa cisão rígida entre 
sociedade e Estado. 11  Ao Estado caberia meramente proteger a sociedade e assegurar a 
previsibilidade das relações sociais, para que cada indivíduo buscasse por si mesmo a 
realização de seus projetos sociais. O princípio de igualdade recebia abordagem limitada, 
ficando circunscrito ao plano formal. Por isso, o constitucionalismo liberal-burguês, apesar de 
ter sido fundamental para o fim do Antigo Regime, mostrou-se despreocupado quanto às 
disparidades sociais produzidas pela ação opressiva do capital nas relações entre os 
particulares.  

Esses direitos, que correspondem a uma prestação negativa por parte do Estado, 
ficaram conhecidos como direitos fundamentais de primeira geração, por terem sido os 
primeiros a serem positivados. Portanto, a Constituição, durante o Estado Liberal, foi 
essencialmente negativa. O constitucionalismo liberal-burguês, centrado na figura do 
indivíduo e na proteção de sua autonomia privada, encarava um conceito multifário como o 
conceito de liberdade de forma simplificada. Acreditava-se que a liberdade individual estaria 
garantida a partir do momento em que não houvesse nenhuma forma de constrangimento 
externo por parte do Estado. As liberdade e garantias proclamadas nos textos constitucionais à 
época não foram efetivas para a grande maioria da população, que vivia em condições de 
opressão e miséria, o que levou a uma revisão dos conceitos de liberdade e garantias 

                                                           
11 SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Op. cit. p. 78. 
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individuais e, conseguintemente, a um novo modelo de constitucionalismo, comprometido 
com o atendimento das demandas sociais. 
 
2.1.3 O Constitucionalismo Social e os Direitos Fundamentais de Segunda Geração 

 
Na primeira metade do século XX, o Estado Liberal foi sendo paulatinamente 

substituído pelo que ficaria conhecido como Estado Social. O nascimento e a difusão de 
ideologias de esquerda e a maior politização da classe operária acabou contribuindo para 
muitos avanços no campo social, tais como a universalização do sufrágio, e para o incentivo à 
luta revolucionária, o que obviamente era visto com muito maus olhos pelos estratos que 
compunham o ápice da pirâmide social. Diante de tal quadro, a concepção sobre qual seria o 
papel do Estado sofreu reformulações. O ideal absenteísta não satisfazia as exigências desse 
novo momento. Já não se podia esperar que o Estado, meramente se abstendo de intervir na 
esfera privada dos indivíduos, estivesse desempenando plenamente o seu papel. 

Diante dessa nova exigência de um papel ativo na realização da justiça social por parte 
do Estado, levaram-no à incorporação de funções ligadas à prestação de serviços públicos. 
Agora, uma vez superada a visão do Estado como mero garantidor da estabilidade nas 
relações sociais, exigia-se sua intervenção direta como forma de garantir a igualdade material. 
Passou a vigorar a ideia de que, para que se pudesse fruir dos direitos individuais clássicos, 
não só era preciso que o Estado os protegesse, mas também garantisse a existência de 
condições materiais mínimas. As constituições elaboradas a partir da emergência do chamado 
constitucionalismo social, quase em sua totalidade, passaram a versar sobre direitos sociais. 
Assim, o catálogo dos direitos fundamentais foi ampliado, de maneira a incluir direitos que 
não mais se referiam a uma abstenção por parte do Estado, mas que o obrigavam a uma 
prestação positiva. Tais direitos, que buscam a realização de uma igualdade substancial, como 
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o direito à assistência social, à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer, etc. são denominados 
direitos fundamentais de segunda geração. Devido a seu cunho prestacional, esses direitos 
também são conhecidos como direitos positivos. No entanto, nesse tocante, cabe uma 
ressalva. Conforme lição do professor Ingo Wolfgang Sarlet: 

 
Ainda na esfera dos direitos da segunda dimensão, há que atentar para a 
circunstância de que estes não englobam apenas direitos de cunho positivo, 
mas também as assim denominadas “liberdades sociais”, do que dão conta os 
exemplos da liberdade de sindicalização, do direito de greve, bem como do 
reconhecimento de direitos fundamentais aos trabalhadores, tais como o 
direito a férias e ao repouso semanal remunerado, a garantia de um salário 
mínimo, a limitação da jornada de trabalho, apenas para citar alguns dos 
mais representativos. A segunda dimensão dos direitos fundamentais 
abrange, portanto, bem mais do que os direitos de cunho prestacional, de 
acordo com o que propugna parte da doutrina, inobstante o cunho “positivo” 
possa ser considerado como o marco distintivo desta nova fase na evolução 
dos direitos fundamentais.12 

 
O Welfare State ou o Estado do bem-estar social, como ficou conhecido esse modelo 

de Estado altamente difundido desde então, foi se desgastando ao longo do século XX. Na 
década de 80, já predominava o discurso de retorno ao modelo liberal de Estado, discurso que 
ficou conhecido como neoliberalismo. 

 

                                                           
12 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 11 ª ed. ampl. e atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 48. 
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2.1.4 A Crise da Soberania Estatal e os Direitos e Garantias Fundamentais de Terceira 
Geração 

 
Ao longo do século passado, sobretudo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, 

houve um processo difusão dos ideais e princípios jurídicos do Ocidente por todo o mundo. 
Ao mesmo tempo, verificou-se uma crescente conscientização sobre a insuficiência do Estado 
diante da complexidade do novo panorama mundial, marcado pela globalização. Os Estados 
nacionais não poderiam mais lidar de maneira eficaz com todos os fatores econômicos, sociais 
e políticos que atuavam sobre seu âmbito de influência. Tal quadro levou ao desenvolvimento 
de um Direito Internacional dos Direitos Humanos e, consequentemente, ao enfraquecimento 
de um dos pressupostos básicos do constitucionalismo moderno: existência de um Estado 
nacional soberano, detentor do monopólio da produção de normas, da jurisdição e do uso 
legítimo da força e que não reconhece qualquer poder superior ao seu.13 Desta forma, embora 
a Constituição ainda exercesse um papel fundamental, ela passou a dialogar com outras fontes 
e instâncias transacionais.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948, é tida 
como o marco inicial dessa nova configuração. Depois dela, haveria uma série de outros 
tratados internacionais e, mais tarde, a criação de mecanismos e órgãos responsáveis pela 
fiscalização e monitoramento desses direitos. Todo esse processo se fundou não numa visão 
do homem individualmente considerado, mas na visão do homem enquanto integrante de uma 
coletividade. O aparato jurídico internacional que se desenvolveu nesse momento se orientava 
primordialmente para a defesa, por exemplo, do direito à paz, ao desenvolvimento, à 
qualidade do meio ambiente, à conservação do patrimônio histórico e cultural, entre outros.  

                                                           
13 SOUZA NETO, Claudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Op. cit. p. 86. 
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Tais direitos são identificados como direitos fundamentais de terceira geração, mas 
também são denominados de direitos de fraternidade e solidariedade, pois correspondem à 
novas facetas deduzidas do princípio da dignidade humana, cujo reconhecimento se impõe 
como resposta aos impactos da sociedade industrial e técnica do mundo contemporâneo.14 

 
2.1.5 Direitos Fundamentais de Quarta e Quinta Gerações (?) 

 
Há que se fazer referência, ainda, à peculiar posição do constitucionalista Paulo 

Bonavides, que advoga a existência de uma quarta dimensão dos direitos e garantias 
fundamentais, a qual corresponderia, na sua visão, à derradeira fase de institucionalização do 
Estado Social. Para o autor, esta quarta dimensão é composta pelos direitos à democracia (no 
caso, a democracia direta) e à informação, assim como pelo direito ao pluralismo. 15 
Diferentemente daquelas posições que consideram os direitos contra a manipulação genética, 
mudança de sexo etc., como pertencentes à quarta geração (os quais, na verdade, nada mais 
são que reivindicações deduzidas, em sua maior parte, dos clássicos direitos de liberdade), a 
proposta feita pelo Prof. Bonavides constitui, de fato, uma nova fase no reconhecimento dos 
direitos fundamentais, qualitativamente diversa das anteriores.  

Segundo Bonavides, os direitos de quarta dimensão compendiam o futuro da cidadania 
e o porvir da liberdade de todos os povos, e somente com eles será legítima e possível a 
globalização política.16 Embora essa dimensão dos direitos fundamentais esteja longe de obter 
o devido reconhecimento no direito positivo interno, observa-se algumas iniciativas, ainda 
que isoladas, de participação popular direta no processo decisório, tais como as que ocorrem 

                                                           
14 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p. 50. 15 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 524-
526. 
16 Id. Ibid. p. 526. 
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nos Conselhos Tutelares (no âmbito da proteção da infância e da juventude) e especialmente 
com as experiências no plano do orçamento participativo, apenas para citar alguns exemplos.  

As mesmas considerações podem ser feitas em relação ao direito à paz, que, embora 
tradicionalmente costume figurar na terceira dimensão dos direitos humanos e fundamentais, 
de acordo com a proposta de Paulo Bonavides, constitui a quinta dimensão de direitos 
fundamentais. Conforme o autor, o direito à paz reclamaria uma dimensão nova e autônoma, 
em vista de sua indispensável relevância no contexto multidimensional que marca a trajetória 
e o perfil dos direitos humanos e fundamentais17. 

 
2.2 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS A PARTIR DE SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA 
 
A partir do evolução histórica dos direitos fundamentais, pode-se observar que todos 

eles comungam de certas características essenciais. Veremos a seguir algumas delas: 
 

2.2.1 Historicidade 
 
A compreensão sobre o conteúdo dos direitos fundamentais está sujeita a mudanças 

com a passagem do tempo. Tais direitos não podem ser considerados de forma destacada do 
contexto histórico no qual estão inseridos. Há determinados direitos que podem ser 
reconhecidos como fundamentais em certa época e em outra não. Por exemplo, a concepção 
de “liberdade” que se possuía no século XVIII não é a mesma concepção que se possuía no 

                                                           
17  BONAVIDES, Paulo. A Quinta Geração de Direitos Fundamentais. Direitos Fundamentais & 
Justiça, v. 2, n. 3, p. 82-93, abr/jun, 2008. p. 82 et seq. 
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início do século XX, nem é a mesma concepção que temos nos dias de hoje acerca desse 
direito. Essa historicidade, aliás, já denuncia o caráter relativo, não absoluto, de tais direitos18. 

 
2.2.2 Inalienabilidade/Indisponibilidade 

 
A inalienabilidade ou indisponibilidade dos direitos fundamentais indica que tais 

direitos não podem sofrer qualquer tipo de autolimitação voluntária, que não são passíveis de 
serem vendidos, renunciados, doados ou sofrerem qualquer forma de preterição simplesmente 
porque assim o deseja o titular que se recusa a exercê-los.  

Todavia, há que se levar em consideração algumas ressalvas. Nos termos da 
explicação de Paulo Gustavo Gonet Branco: 

 
A respeito da indisponibilidade dos direitos fundamentais, é de assinalar que, 
se é inviável que se abra mão irrevogavelmente dos direitos fundamentais, 
nada impede que o exercício de certos direitos fundamentais seja restringido, 
em prol de uma finalidade acolhida ou tolerada pela ordem constitucional. 
São freqüentes – e aceitos – atos jurídicos em que alguns direitos 
fundamentais são deixados à parte, para que se cumpra um fim contratual 
legítimo. A liberdade de expressão, v. g., cede às imposições de não 
divulgação de segredos obtidos no exercício de um trabalho ou profissão. A 
liberdade de professar qualquer fé, por seu turno, pode não encontrar lugar 
propício no recinto de um ordem religiosa específica. Da mesma forma, o 
indivíduo pode ver-se incluído numa situação especial de sujeição.19 

 
Logo, a inalienabilidade ou indisponibilidade não é absoluta. Desde que guardem 

relação razoável com a finalidade que se tem em vista, tais direitos podem sofrer limitações. 

                                                           
18 SILVA, José Afonso da. Op. cit. p. 183. 19 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit. p. 146. 
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2.2.3 Universalidade 
 

Dos direitos fundamentais, também costuma-se dizer que são universais. Eis, porém, 
mais uma afirmação que não deve ser compreendida num sentido absoluto. Existem direitos 
que não abarcam todos os indivíduos, sem distinção, mas que privilegiam apenas um grupo, 
levando em conta alguma especificidade. Nesse sentido, vide lição de Paulo Gustavo Gonet 
Branco: 

 
Não é impróprio afirmar que todas as pessoas são titulares de direitos 
fundamentais e que a qualidade de ser humano constitui condição suficiente 
pra a titularidade de tantos desses direitos. Alguns direitos fundamentais 
específicos, porém, não se ligam a toda e qualquer pessoa. Na lista brasileira 
dos direitos fundamentais há direitos de todos os homens – como o direito à 
vida -, mas há também posições que não interessam a todos os indivíduos, 
referindo-se apenas a alguns – aos trabalhadores, por exemplo. 20 

 
Igualmente, não há universalidade no que se refere ao pólo passivo das relações 

jurídicas relacionadas aos direitos fundamentais. Não apenas o Estado pode figurar como 
obrigado, mas também os particulares. 

 
2.2.4 Constitucionalização 

 
Os direitos fundamentais, por gozarem de especial relevância dentro do âmbito de uma 

determinada ordem estatal, estão positivados no documento de superior hierarquia jurídica 
desse Estado, a Constituição. 

Costuma-se também identificar essa característica como o traço distintivo entre as 
expressões “direitos fundamentais” e “direitos humanos”. Enquanto a primeira expressão se 
refere aos direitos positivados pela ordem jurídica de um determinado Estado, “direitos 
                                                           
20 Id. Ibid. p. 143. 
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humanos” seria um termo fortemente associado aos tratados e documentos de direito 
internacional, relacionando-se ao indivíduo humano em geral, considerado a partir de um 
espectro mais amplo, independentemente de sua vinculação a uma determinada ordem 
jurídica. 

Apesar de tudo, tal distinção terminológica não significa, de maneira nenhuma, um 
completo divórcio conceitual entre os dois termos. Os direitos humanos internacionais, muitas 
das vezes, possuem sua fonte nos direitos fundamentais consagrados pelos Estados e estes, 
por sua vez, costumam acolher em seu catálogo de direitos fundamentais direitos humanos 
proclamados em diplomas e em declarações internacionais.21 Há, portanto, uma interconexão 
entre ambos. Nessa linha, convém mencionar magistério de Ingo Wolfgang Sarlet: 

 
[...] para os que preferem o termo “direitos humanos” [para se referir aos 
direitos fundamentais] há que referir – sob pena de correr-se o risco de gerar 
uma série de equívocos – se eles estão sendo analisados pelo prisma do 
direito internacional ou na sua dimensão constitucional positiva. Reconhecer 
a diferença, contudo, não significa desconsiderar a íntima relação entre os 
direitos humanos e os direitos fundamentais, uma vez que a maior parte das 
Constituições do segundo pós-guerra se inspirou tanto na Declaração 
Universal de 1948, quanto nos diversos documentos internacionais e 
regionais que a sucederam, de tal sorte que – no que diz com o conteúdo das 
declarações internacionais e dos textos constitucionais – está ocorrendo um 
processo de aproximação e harmonização, rumo ao que já está sendo 
denominado (e não exclusivamente – embora principalmente –, no campo 
dos direitos humanos e fundamentais) de um direito constitucional 
internacional. 22 

  
Com efeito, a despeito da existência de um consenso sobre a diferença entre ambas as 

expressões, não há dúvidas de que os direitos fundamentais, de certa forma, são também 
sempre direitos humanos, no sentido de que seu titular sempre será o ser humano, ainda que 
representado por entes coletivos (grupos, povos, nações, Estados) 23.  
                                                           
21 Id. Ibid. p. 147. 22 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. 32-33. 23 Id. Ibid. p. 29. 
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Ademais, é bom frisar que esses direitos não têm o mesmo grau de proteção efetiva. 
No geral, como as ordens internas possuem instâncias dotadas de poder para implementá-los 
(o que não é tão bem desenvolvido no plano internacional),os chamados direitos fundamentais 
acabam atingindo um maior grau de efetivação do que os direitos humanos. 

 
2.3 OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988  

 
2.3.1 Opção terminológica 

 
O emprego recorrente da expressão “direitos fundamentais” até agora no presente 

trabalho, já revela, de logo, nossa opção terminológica quanto a designação de um de nossos 
objetos de estudo, o que não nos exime de justificativas, ainda mais quando se tem em conta 
que a Constituição utiliza termos diversos para se referir ao mesmo conceito, por exemplo: 
direitos humanos (art. 4º, inc. II); direitos e garantias fundamentais (epígrafe do Título II, e 
art. 5º, §1º); direitos e liberdades constitucionais (art. 5º, inc. LXXI) e direitos e garantias 
individuais (art. 60, §4º, inc. IV). Além do mais, existem diversas outras expressões utilizadas 
atualmente tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina para se referir ao mesmo conceito 
ora abordado – “direitos do homem”, “direitos subjetivos públicos”, “liberdades públicas”, 
dentre outras. Neste tocante, vide lição de Ingo Wolfgang Sarlet: 

 
Além deste forte argumento ligado ao direito positivo, o qual por si só já 
bastaria para justificar nossa opção terminológica, a moderna doutrina 
constitucional, ressalvadas algumas exceções, vem rechaçando 
progressivamente a utilização de termos como “liberdade públicas”, 
“liberdades fundamentais”, “direitos individuais” e “direitos públicos 
subjetivos”, “direitos naturais”, “direitos civis”, assim como as suas 
variações, porquanto – ao menos como termos genéricos – anacrônicos e, de 
certa forma, divorciados do estágio da evolução dos direitos fundamentais no 
âmbito de um Estado (democrático e social) de Direito, até mesmo em nível 
do direito internacional, além de revelarem, com maior ou menor 
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intensidade, uma flagrante insuficiência no que concerne à sua abrangência, 
visto que atrelados a categorias específicas do gênero direitos 
fundamentais.24 
 

Essa posição é partilhada por José Afonso da Silva, que explicita sua preferência pela 
expressão direitos fundamentais do homem da seguinte forma: 
 

No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de 
situações jurídicas  e, sem as quais a pessoa humana não se realiza, não 
convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no 
sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente 
reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do homem, não 
como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos 
fundamentais do homem significa direito fundamentais de pessoa humana ou 
direitos fundamentais.25 

 
Mesmo considerando irrepreensível a lição do eminente doutrinador, durante o 

presente trabalho, sempre iremos nos referir aos direitos fundamentais do homem 
simplesmente como “direitos fundamentais”,26 dispensando, tal qual maior parte da doutrina, 
a enunciação do último termo que compõe a expressão mais adequada e completa. Assim 
optamos por acreditarmos que o emprego do termo “do homem”, apesar de assinalar, de 
maneira muito conveniente, o nosso afastamento em relação ao atual debate sobre os direitos 
especiais de proteção aos animais, por outro lado remeteria também ao jusnaturalismo,27 
enquanto os direitos sobre os quais iremos tratar, ao contrario dos chamados direitos naturais, 
são dotados de uma dimensão histórica e positiva. 
                                                            
24 Id. Ibid. p. 28-29. 25 SILVA, José Afonso da. Op. cit. p.180. 26 Inclusive como o próprio José Afonso acaba fazendo ao longo da obra da qual se extraiu o enxerto 
supratranscrito 27Em síntese, o Jusnaturalismo,ou Direito Natural,é uma concepção filosófica segundo a qual existem 
direitos absolutos, alcalçáveis unicamente através da razão, cuja validadeindependede previsão legal 
ou de determinado momento histórico. Costuma-se referir a tais direitos, emanados da própria ideia de 
justiça que cada ser humano traz incutida em sua consciência, como direitos naturais do homem, ou 
simplesmente direitos naturais. A expressão direitos do homem, por seu turno, costuma designar 
aqueles direitos naturais que não, ou ainda não foram positivados. 
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2.3.2 Distinção entre direitos e garantias 
 
A lição de Ruy Barbosa acerca da distinção entre direitos e garantias talvez tenha sido 

o que de melhor já se tenha produzido no Brasil sobre o tema. Analisando a Constituição de 
1891, Ruy Barbosa chega à conclusão de que há,  

 
no texto da lei fundamental, as disposições meramente declaratórias, que 
são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as 
disposições assecuratórias, que são as que, em defesa dos direitos, limitam o 
poder. Aquelas instituem os direitos; estas, as garantias; ocorrendo não raro 
juntar-se, na mesma disposição constitucional, ou legal, a fixação da 
garantia, com a declaração do direito. 28 
 

Portanto, de acordo com tal critério, ainda amplamente utilizado pela doutrina, as 
garantias se diferenciariam dos direitos na medida em que os asseguram. Os direitos, de 
natureza principal, representariam por si sós certos bens, ao passo que as garantias, de 
natureza acessória, se destinariam a assegurar a fruição desses bens.  No entanto, se 
procurarmos, no texto de nossa Lei Fundamental, distinguir os direitos das garantias apenas 
separando as disposições meramente declaratórias daquelas de teor assecuratório, 
encontraremos dificuldades. Tal critério mostrar-se-á insuficiente para uma distinção precisa 
entre os dois institutos, conforme alerta José Afonso da Silva: 

 
A Constituição, de fato, não consigna regra que aparte as duas categorias, 
nem sequer adota terminologia precisa a respeito das garantias. Assim é que 
a rubrica do Título II enuncia: “Dos direitos e garantias fundamentais”, mas 
deixa à doutrina pesquisar onde estão os direitos e onde se acham as 
garantias. O Capitulo I desse Título traz a rubrica: “Dos direitos e deveres 
individuais e coletivos”, não menciona as garantias, mas boa parte dele 
constitui-se de garantias. Ela vale de verbos para declarar direitos que são 

                                                           
28 BARBOSA, Ruy. República: Teoria e Prática (Textos Doutrinários sobre Direitos Humanos e 
Políticos Consagrados na Primeira Constituição da República). Petrópolis/Brasília: Vozes/Câmara 
dos Deputados, 1978. apud SILVA, José Afonso da. Op. cit. p. 188. 
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mais apropriados para enunciar garantias. Ou talvez [,] melhor diríamos, ela 
reconhece alguns direitos garantindo-os. Por exemplo: “é assegurado o 
direito de resposta [...]” (art. 5º, V), “é assegurada [...] a prestação de 
assistência religiosa [...]” (art. 5º, VII), “é assegurado o direito de 
propriedade” (art. 5º, XXII), “é garantido o direito de herança” (art. 5º, 
XXX). Outras vezes, garantias são enunciadas pela inviolabilidade do 
elemento assecuratório. Assim, “a casa é o asilo inviolável do indivíduo” 
(art. 5º, XI), “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas [...]” (art. 5º, XII); ora, 
nesses casos, a inviolabilidade do lar e do sigilo constitui garantia do direito 
à intimidade pessoal e familiar e da liberdade de transmissão pessoal do 
pensamento, mas a Constituição mesma fala em direitos de sigilo de 
correspondência e de sigilo de comunicação (art. 136, §1º, I, b e c). Já noutro 
dispositivo está que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas [...]” (art. 5º, X); aqui o direito e a garantia se integram: 
inviolabilidade = garantia; intimidade, vida privada, honra, imagem pessoal 
= direito de privacidade. Temos ainda garantias expressas neste artigo (art. 
5º, §2º), garantias da magistratura (art. 95). O art. 138 menciona garantias 
constitucionais. Fica difícil distinguir as diferenças ou semelhanças entre o 
que sejam garantias fundamentais, garantias individuais e garantias 
constitucionais.29 
 

Se, por um lado, diante do texto de nossa Constituição, apontar uma distinção clara 
entre os dois institutos seria praticamente impossível, por outro, nossa ordem constitucional 
dispensa o mesmo tratamento tanto aos direitos quanto às garantias, o que o torna a tarefa 
pouco relevante para fins do presente estudo. Ademais, cumpre ressaltar que, segundo o 
critério primeiramente apresentado, as garantias constitucionais também seriam, em última 
instância, direitos, mas não como outorga de um bem e vantagem em si, mas direitos 
instrumentais, por que destinados a tutelar um direito principal.30 
 

                                                           
29 SILVA, José Afonso da. Op. cit. p.188-189. 30 Id. Ibid. p.419. 
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2.3.3 Os Regimes de Fundamentalilidade Formal e Material dos Direitos Fundamentais 
na Constituição de 1988 

 
Apesar do longo catálogo de direitos e garantias fundamentais previsto no Título II de 

nossa Lei Maior, pode-se cogitar de uma série de outros direitos fundamentais “dispersos pela 
Constituição”, ou seja, que se encontram expressamente positivados no texto constitucional 
mas não exatamente previstos no rol do Título II. Para citar alguns exemplos, pode-se 
mencionar o direito de igual acesso aos cargos públicos (art. 37, inc. I), a garantia da 
publicidade e fundamentação das decisões judiciais (art. 93. Inc. IX) e o direito dos filhos a 
tratamento igualitário e não discriminatório (art. 227, §6º). A esses direitos e garantias, que, 
embora não constem do rol do Título II, integram a chamada Constituição formal, costuma-se 
também considerá-los como formalmente fundamentais.  

Pode-se dizer, portanto, que direitos fundamentais em sentido formal são todos 
aqueles que, por decisão expressa do Legislador-Constituinte foram consagrados no catálogo 
de direitos fundamentais (aqui considerado em sentido mais amplo, englobando não só 
aqueles previstos no título II, mas também todos aqueles expressamente previstos no texto 
constitucional).31  Essa sujeição ao regime de fundamentalidade formal traz uma série de 
implicações, entre as quais: imprime-lhes um caráter supralegal; dota-os de aplicabilidade 
imediata (art. 5º, §1º, da CF); e coloca-os sob a proteção dos limites formais e materiais de 
reforma constitucional. 

Contudo, os direitos fundamentais não se esgotam nos indicados pela Constituição, 
restando insuficiente o conceito formal de direitos fundamentais. Embora se perceba que o 
catálogo de direitos fundamentais tenha variado ao longo das épocas, eles sempre 
compuseram o núcleo de proteção ao ser humano numa dada ordem jurídica. Pode-se dizer, 

                                                           
31 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p. 80. 
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portanto, que é a partir do núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana que 
se irradiam todos os direitos materialmente fundamentais.32 

Se se tem em mente que a fundamentalidade formal de um direito fundamental resulta 
da sua enunciação expressa na Carta Constitucional de determinado Estado e sua 
fundamentalidade material independe disso, importando apenas o próprio conteúdo do direito, 
ou seja, sua vinculação ao princípio da dignidade da pessoa humana, só resta admitir que 
existem direitos, em nossa ordem jurídico-constitucional, que, mesmo não estando sujeitos ao 
regime de fundamentalidade formal, podem ser considerados fundamentais, ao menos sob o 
aspecto material. Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet: 

 
A fundamentalidade material [...] decorre de circunstância de serem os 
direitos fundamentais elemento constitutivo da Constituição material, 
contendo decisões fundamentais sobre a estrutura básica do Estado e da 
sociedade. Inobstante não necessariamente ligada à fundamentalidade 
formal, é por intermédio do direito constitucional positivo (art. 5º, §2º, da 
CF) que a noção da fundamentalidade material permite a abertura da 
Constituição a outros direitos fundamentais não constantes de seu texto e, 
portanto, apenas materialmente fundamentais, assim como a direitos 
fundamentais situados fora do catálogo, mas integrantes da Constituição 
formal.33 
 

Assim, graças à chamada “cláusula de abertura”, prevista no §2º do art. 5º de nossa 
Carta, que consagra o conceito materialmente aberto de direitos fundamentais, poder-se-á não 
só cogitar da existência de direitos e garantias fundamentais positivados em outras partes do 
texto constitucional, 34  como também direitos e garantias fundamentais positivados em 

                                                           
32  BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª ed. 2ª tir. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 201. 
33 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p. 75. 34 Frise-se que, apesar de situado dentro do art. 5º da Lei Maior, a redação do referido dispositivo é 
“Os direitos e garantias expressos nesta Constituição” [Grifo nosso], e não “Os direitos e garantias 
expressos neste artigo” [Grifo nosso]. Com isso, por óbvio, quis o legislador deixar claro que, embora 
o referido dispositivo esteja “dentro” do art. 5º, não apenas o longo elenco de direitos e garantias 
individuais previsto no artigo, mas todo o catálogo de direitos e garantias fundamentais previstos na 
Constituição é materialmente aberto.  
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tratados internacionais, e, até, direitos e garantias fundamentais não expressamente 
positivados.  

De início, tendo em vista os critérios da fundamentalidade material e formal, podemos 
notar que os direitos e garantias fundamentais estão divididos em dois grandes grupos: 
aqueles que são formal e materialmente constitucionais e aqueles que são apenas 
materialmente constitucionais. Poder-se-ia cogitar, ainda, de uma terceira categoria de direitos 
fundamentais, apenas formalmente fundamentais, cuja existência é advogada por uma parcela 
da doutrina.  

Acerca dessa questão (bastante sensível, diga-se de passagem), deve-se dizer que, 
embora haja direitos que não guardam relação direta com a proteção da dignidade humana ou 
que decorram de forma inequívoca dos princípios e do regime da nossa Constituição como 
posições essenciais do indivíduo na sua dimensão individual e social, ou seja, que não se 
enquadram nos parâmetros para a identificação dos direitos materialmente fundamentais, não 
se poderá deixar de considerar que incumbe ao constituinte a opção de guindar à condição de 
direitos fundamentais certas situações (ou posições) que, na sua opinião, devem ser objeto de 
especial proteção. Assim, não seria razoável que um poder constituído decidisse qual direito 
é, ou não, formal e materialmente fundamental, decisão esta que importaria numa afronta à 
vontade do Poder Constituinte, ao qual, em última instância, cabe decidir quais são os direitos 
fundamentais.35 

Para chegar a sua proposta classificatória definitiva (que, aliás, será aquela adotada 
para fins do presente estudo), Ingo Wolfgang Sarlet parte da tradicional classificação para os 
direitos individuais estabelecida por José Afonso da Silva, a saber: 1) expressos 2) implícitos; 
3) decorrentes dos tratados internacionais do regime e de tratados internacionais subscritos 
pelo Brasil – quanto às duas últimas categorias, distinguem-se uma da outra na medida em 

                                                           
35 Id. Ibid. p. 435. 
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que os “direitos implícitos” seriam aqueles que estão subentendidos nas regras de garantias, 
como o direito à identidade pessoal, certos desdobramentos do direito à vida, o direito à 
atuação geral (art.5º, II), os “direitos decorrentes” seriam aqueles que não são nem explícita 
nem implicitamente enumerados, mas provêm ou podem vir a provir do regime adotado, 
como o direito de resistência, entre outros.36 

Assim, baseando-se nessa distinção entre direitos “implícitos” e “decorrentes”, mas ao 
mesmo tempo dela divergindo em parte, Sarlet oferece a seguinte classificação dos direitos 
fundamentais: 1) direitos fundamentais escritos: (a) direitos expressamente previstos no 
catálogo de direitos fundamentais ou em outras partes do texto constitucional; (b) direitos 
sediados em tratados internacionais; 2) direitos fundamentais não escritos: (a) direitos 
implícitos (posições fundamentais subentendidas nas normas definidoras de direitos e 
garantias fundamentais); (b) direitos decorrentes do regime e dos princípios.37 

Interessante notar que os direitos escritos expressamente previstos no catálogo de 
direitos fundamentais ou em outras partes do texto constitucional (1-a) são aqueles formal e 
materialmente fundamentais, e que todos os outros correspondem aqueles apenas 
materialmente fundamentais. No que tange especificamente ao gênero dos direitos 
fundamentais não escritos implícitos (2-a), muito embora, a rigor, a redação artigo 5º, §2º, da 
CF apenas se refira expressamente à espécie dos direitos fundamentais decorrentes, Sarlet38 
observa que a existência de tais direitos, mesmo que possa, sob certo ponto de vista, ser tida 
como abrangida pela cláusula de abertura de nossa Carta, dela não depende, sendo os direitos 
fundamentais implícitos algo inerente ao sistema, existindo ou não norma permissiva expressa 
neste sentido. 

Em todo caso, tendo em vista toda essa gama de direitos que emergem da abertura 
material consagrada expressamente pelo direito constitucional positivo pátrio, o autor ainda                                                            
36 SILVA, José Afonso da. Op. cit. p. 196-197. 37 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 87 38 Id. Ibid. p. 92. 
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propõe a seguinte definição para os direitos fundamentais, baseada no conceito de Robert 
Alexy: 

 
Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas 
concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional 
positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em 
sentido material) integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da 
esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade 
formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes 
serequiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, assento 
na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do Catálago).39 

 
Concorrem, portanto, ambos os critérios (formal e material) para a conceituação de 

direitos fundamentais.Cabe ressaltar que, mais uma vez filiando-nos a Ingo Wolfgang Sarlet, 
partiremos do pressuposto de que a abertura material do sistema dos direitos fundamentais, 
que, de resto, reclama a identificação de um conceito material de direitos fundamentais, exige 
um regime jurídico-constitucional privilegiado e em princípio equivalente ao regime dos 
direitos fundamentais expressamente consagrados como tais pelo Constituinte.40 

Acima de tudo, é importante perceber que tais direitos constituem a base axiológica 
sobre a qual se funda o ordenamento jurídico. Nesse sentido, pode-se dizer que os direitos 
ditos fundamentais são os primeiros a se levar em consideração se quisermos apreender a 
essência e o significado de um determinado sistema jurídico. 
  

                                                           
39 Id. Ibid. p. 77.  40 Id. Ibid. p. 81. 
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3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PODER CONSTITUINTE 
 

3.1 O CONCEITO DE PODER CONSTITUINTE, SUA TITULARIDADE E SEU 
EXERCÍCIO 

 
Atualmente, é bastante tranqüila a noção de que o conceito de Poder Constituinte teve 

sua origem na obra “Qu’est-ce que Le TiersÉtat? [O que é o Terceiro Estado?]”, de autoria do 
abade Emmanuel Joseph Sieyès (1748 -1836) e escrita às vésperas da Revolução Francesa, no 
séc. XVIII. Àquela época, no ápice da pirâmide social estavam o clero, Primeiro Estado, e a 
nobreza, Segundo Estado, com todos os seus privilégios.  O estamento social composto pelo 
povo e pela burguesia, chamado de Terceiro Estado, a despeito de sua expressão numérica 
infinitamente superior e de sustentar não só os privilégios das classes dominantes como a 
sociedade francesa de maneira geral, não gozava de qualquer participação efetiva nas decisões 
políticas. 

Nesse contexto, a obra de Seiyès, que, na verdade, não se tratava senão de um panfleto 
político, tinha o intuito principal de convencer a população francesa a aderir aos ideais 
revolucionários. Isso fica nítido já na emblemática abertura do opúsculo: “1º) O que é o 
Terceiro Estado ? Tudo; 2º) O que tem sido ele, até agora, na ordem política ? - Nada; 3º) O 
que ele pede ? - Ser alguma coisa”41. Inobstante esse claro propósito açulador, o escrito de 
Seiyès também demonstrava como o quadro de injustiça social seria superado, defendendo 
uma Constituição como forma de abolir os privilégios das classes dominantes. A elaboração 
do documento ficaria a cargo de um corpo de representantes extraordinários, que seria 

                                                           
41 SIEYÉS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa: Qu’est-ce que Le TiersÉtat?. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 51. 
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designado unicamente para esse fim e por um tempo determinado. Tais representantes 
atuariam de maneira independente, não estando subordinados a qualquer forma ou condição. 

Assim, distanciando-se da concepção extremista rousseauniana de soberania popular, 
na qual não se admitia representatividade, Sieyès chega ao conceito de Poder Constituinte 
enquanto expressão da soberania nacional. Sobre esse aspecto, Luis Roberto Barroso 
comenta:  

 
A idéia de soberania nacional, pela qual o poder constituinte tem como 
titular a nação, foi sustentada por Sieyès e teve acolhida ampla na doutrina 
francesa. Com tal teoria, subtraía-se o poder constituinte tanto do monarca 
como dos poderes constituídos. Ao combinar poder constituinte com sistema 
representativo, Sieyès admitiu que a Constituição fosse elaborada não 
diretamente pelo povo (que via como uma entidade puramente numérica), 
mas por uma assembléia constituinte, órgão cujos representantes eram 
eleitos e que expressava a vontade da nação. Sendo soberana a assembléia, a 
Constituição por ela elaborada não precisava ser submetida à ratificação 
popular. 42 

 
Embora historicamente a noção de soberania nacional tenha sido superada por uma 

nova concepção de soberania popular,43 segundo a qual o titular do poder constituinte é o 
povo (sendo inclusive esta a tese adotada pela nossa Constituição),44 o exercício do poder 
constituinte, como regra, fica a cargo de um órgão cujos membros são eleitos especificamente 
para esse fim – nisso, aliás, reside sua diferença em relação à noção de soberania popular 
inicialmente proposta por Rousseau. Com efeito, a assembleia atua diretamente em nome do 
povo, sendo a Constituição o resultado de sua deliberação. Em alguns países, inclusive, após 
aprovado o texto constitucional pela assembeia ou convenção, ele deve ser submetido à 
ratificação popular, modelo iniciado pela Constituição americana. 

                                                           
42 BARROSO, Luis Roberto. Op. cit. p. 130. 43 Id. Ibid. p. 130. 44 “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos dessa Constituição.” (Art. 1º, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil) 
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Como se vê, a ideia de representatividade elaborada por Sieyès segue de suma 
importância para o constitucionalismo moderno. O teórico ainda chegou a esboçar uma 
distinção entre pouvoirconstituant, o poder fundado na soberania por meio do qual é 
estabelecida uma Constituição, e pouvoirsconstitués, poderes que derivam do poder 
constituinte original, estando a ele subordinados. É com base nessa diferenciação que se 
identifica duas espécies distintas de Poder Constituinte, as quais veremos a seguir. 
 
3.2 ESPÉCIES DE PODER CONSTITUINTE 
 

Se quiséssemos estabelecer uma definição precisa para Poder Constituinte, poder-se-ia 
dizer que ele é o “poder de produção das normas constitucionais, por meio do processo de 
elaboração e/ou reforma da Constituição, com o fim de atribuir legitimidade ao ordenamento 
jurídico do Estado”. 45 Com efeito, a ação do Poder Constituinte conduz basicamente a dois 
tipos de resultados diferentes: uma nova Constituição, ou uma mudança no teor de uma 
Constituição já existente. No primeiro caso, estaríamos falando do poder constituinte 
originário, também chamado de poder constituinte fundacional,46 ou genuíno; no segundo, 
estaríamos falando do poder constituinte derivado,que também é conhecido como poder 
constituinte reformador, ou constituído, ou instituído, ou ainda, secundário. 

De se notar que não há um consenso terminológico quanto às espécies de poder 
constituinte. Alguns autores se recusam a usar o termo “constituinte” para se referir ao Poder 
Constituinte Derivado, por entenderem que só poderia receber tal designação o poder que, de 
fato, estatui uma nova Constituição. José Afonso da Silva, por sua feita, prefere o termo 

                                                           
45  MORAES, Guilherme Peña de. Direito Constitucional: Teoria da Constituição. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 11. 
46  LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Poder constituinte reformador: limites e possibilidades da 
revisão constituinte brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 56; 117. 
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competência constituinte derivada ou constituinte de segundo grau, pois, ainda segundo o 
autor, quem atua durante o exercício do Poder Constituinte Derivado nada mais é que o 
próprio Poder Constituinte Originário, ainda que o faça de modo indireto, em segundo grau. 47  

Com razão, Paulo Braga Galvão, para quem “o criar e o reformar a constituição 
representam aspectos ou momentos de um mesmo fenômeno“, 48  considera exagerada a 
tentativa de distinção radical entre poder constituinte originário e derivado. Embora ninguém 
ignore que o poder constituinte derivado é um poder limitado, constituído, a grande maioria 
dos doutrinadores não chega ao nível de rigor terminológico de José Afonso da Silva. 

A alteração da Constituição (entendida aqui como lei fundamental de um Estado) é 
apenas uma das formas de manifestação do Poder Constituinte Derivado. Isto porque tal 
espécie de poder constituinte também se manifesta através da criação de novas constituições 
para os Estados-membros da federação. Nesse caso, estaríamos falando do Poder Constituinte 
Derivado Decorrente. 

Assim, além da dicotomia tradicional entre Poder Constituinte Originário e Poder 
Constituinte Derivado, este último também pode ser divido em duas modalidades - 
reformador e decorrente – sendo ainda possível, no que tange ao Poder Constituinte Derivado 
Reformador, cogitar de uma terceira dicotomia (poder de emenda e poder de revisão), a qual 
veremos mais detidamente no tópico dedicado ao Poder Constituinte Derivado de reforma. 
 

                                                           
47 SILVA, José Afonso da. Op. cit. p. 67. 48  GALVÃO, Paulo Braga. Limitações ao poder de emendar a Costituição. Tese datilografada, 
apresentada no concurso à Livre-Docência em Direito Constitucional na Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1988. p. 15. 
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3.2.1 Poder Constituinte Originário 
 

Como já se viu, a Constituição é a lei suprema de um Estado. Tal supremacia decorre 
do fato de ela ser produto de um poder especial, fundamento de validade para todos os outros 
e, por isso mesmo, dotado de natureza pré-jurídica. Trata-se do Poder Constituinte Originário, 
que, na precisa conceituação de Paulo Gustavo Gonet Branco, 49  seria a força política 
consciente de si que resolve disciplinar os fundamentos do modo de convivência na 
comunidade política.  Tal poder, portanto, estabelece uma nova ordem jurídica, a qual 
suplanta a ordem jurídica anterior, criando um novo modelo de Estado regido por valores 
agora prevalecentes. Nesse sentido, observa Michel Temer: 

 
[...] ressalte-se a idéia de que surge novo Estado a cada nova Constituição, 
provenha ela de movimento revolucionário ou de assembléia popular. O 
Estado brasileiro de 1988 não é o de 1969, nem o de 1946, o de 1937, de 
1934, de 1891, ou de 1824. Historicamente é o mesmo, Geograficamente 
pode ser o mesmo. Não o é, porém, juridicamente. A cada manifestação 
constituinte, editora de atos constitucionais como Constituição, Atos 
Institucionais e até Decretos (veja-se o Dec. n. 1, de 15.11.1889, que 
proclamou a República e instituiu a Federação como forma de Estado), nasce 
o Estado. Não importa a rotulação conferida ao ato constituinte. Importa a 
sua natureza. Se dele decorre a certeza de rompimento com a ordem jurídica 
anterior, de edição normativa em desconformidade intencional com o texto 
em vigor, de modo a invalidar a normatividade vigente, tem-se novo 
Estado.50 

 
Porque inaugura uma nova ordem jurídica, costuma-se dizer que o Poder Constituinte 

Originário é inicial. Exatamente por fundar uma nova ordem jurídica, não está submetido a 
nenhuma limitação prévia, sendo, portanto, ilimitado. Como sua manifestação não obedece 

                                                           
49 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit. p. 103. 50 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14ª ed. ver. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
1998. p. 33. 
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nenhum tipo de procedimento ou forma pré-fixada, diz-se que é incondicionado.51 Por fim, 
considera-se que o Poder Constituinte Originário é permanente, ou seja, não se esgota num 
único ato; durante o período em que não está sendo exercido, retorna ao seu titular, 
permanecendo em estado de latência, até ser outra vez acionado. 

O fruto da ação desse poder pode dar origem a uma nova ordem jurídica “a partir do 
nada”, como no caso do surgimento de um novo Estado, por exemplo, ou pode gerar uma 
ruptura com a ordem jurídica anterior. Tendo em vista essas duas possibilidades, a doutrina 
clássica divide o poder constituinte em histórico ou revolucionário. O primeiro seria o 
“verdadeiro” Poder Constituinte Originário, haja vista a primazia de ter estruturado o Estado 
pela primeira vez, enquanto todos os outros que o sucederem serão tidos como 
revolucionários, uma vez que terão a função de romper com a ordem jurídica até então 
vigente para a criação de um novo modelo de Estado. 

 
3.2.2 Poder Constituinte Derivado 
 

Como o próprio nome já sugere, o poder constituinte derivado deriva de outro poder, 
no caso, o poder constituinte originário, pois retira seu fundamento de validade da própria 
Constituição (obra do poder constituinte originário). Além de derivado, pode-se dizer que é 
limitado, pois encontra na sua atuação limites também impostos pelo Poder Constituinte 
Originário, e condicionado, pois está sujeito às regras formais estabelecida no estatuto 
fundamental do Estado. 

Com efeito, o Poder Constituinte Derivado não está situado “fora do Direito”; não é 
um poder de fato, como o Poder Constituinte Originário, mas sim um poder de direito. 
Basicamente, segundo a maneira pela qual se manifesta, pode-se dividi-lo em duas espécies: 
                                                           
51 Daí porque a primeira providência de uma Assembleia Constituinte é justamente fixar a sua forma 
de manifestação.  
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3.2.2.1 Poder Constituinte Derivado Reformador 

 
O poder constituinte derivado, em sua modalidade reformadora, tem como objetivo 

principal adaptar o texto constitucional ao longo do tempo, sobretudo para preservar a ordem 
jurídica vigente. Paulo Gustavo Gonet Branco, em iluminada lição, ensina: 

 
Aceita-se então que a Constituição seja alterada, justamente com a finalidade 
de regenerá-la, conservá-la na sua essência, eliminando as normas que não 
mais se justificam política, social e juridicamente, aditando outras que 
revitalizem o texto, para que possa cumprir mais adequadamente a função de 
conformação da sociedade. 52 

 
No entanto, é preciso destacar que, quando se fala em poder de reforma, presume-se 

que essa Constituição passível de ser alterada seja rígida, isto é, precisa de um procedimento 
especial para a sua alteração. Embora, como já vimos, a constituição possa e deva ser alterada, 
uma vez que precisa acompanhar as mudanças sociais, de nada adiantaria emanar do povo o 
poder constituinte se o legislador pudesse modificar a constituição a partir do mesmo 
procedimento necessário para a alteração da legislação infra-constitucional. Assim, nas 
constituições rígidas como a nossa, a reforma do texto constitucional exige um procedimento 
mais dificultoso, previsto no próprio texto constitucional. 

No caso brasileiro, existem duas maneiras diferentes de se proceder à reforma do texto 
constitucional. A primeira delas seria através da emenda constitucional, espécie normativa da 
mais alta hierarquia, pois uma vez aprovada, promulgada e publicada, passa a integrar a 
própria Constituição. A alteração da Constituição por meio da emenda constitucional pode ser 
considerada um fenômeno ordinário, isto é, pode manifestar-se a qualquer momento, 
ressalvados os limites eventualmente instituídos. 
                                                           
52 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit. p. 118. 
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A segunda forma de se proceder à reforma da Constituição é através da revisão, que 
diferencia-se da emenda na medida em que é um fenômeno extraordinário, com uma ocasião 
específica e previamente estabelecida para sua ocorrência. Com efeito, a emenda 
constitucional seria uma modificação pontual, enquanto a revisão, uma reforma mais 
abrangente.53 No Brasil - embora, segundo o art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que prevê e regulamenta o exercício dessa modalidade de reforma, a revisão 
devesse seguir um procedimento originalmente bem menos rigoroso e simplificado - acabou 
prevalecendo no Congresso o entendimento de que ela deveria ser realizada atendendo aos 
mesmos limites formais e materiais previstos para as emendas, o que resultou numa 
equiparação dos dois institutos. 

No mais, não obstante muito se controverta acerca de qual seria a real amplitude do 
poder de revisão – por mais que seja evidente que sua previsão no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias tinha por objetivo a adaptação do texto constitucional às 
eventuais mudanças de forma (Monarquia ou República) e sistema (Presidencialismo e 
Parlamentarismo) de governo que poderiam advir do resultado dos Plebiscito de abril de 1993 
– resta claro também que ela já foi efetivamente exercida, tendo-se exaurido com a finalização 
de seu trabalho.54 A revisão, portanto, pertence ao nosso passado, agora remanescendo apenas 
as emendas como instrumento de realização das reformas constitucionais. 

                                                           
53  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 1999. p. 77. 
54 O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido: "Emenda ou revisão, como processos de 
mudança na Constituição, são manifestações do poder constituinte instituído e, por sua natureza, 
limitado. Está a ‘revisão’prevista no art. 3º do ADCT de 1988 sujeita aos limites estabelecidos no 
parágrafo 4º e seus incisos do art. 60 da Constituição. O resultado do plebiscito de 21 de abril de 1933 
não tornou sem objeto a revisão a que se refere o art. 3º do ADCT. Após 5 de outubro de 1993, cabia 
ao Congresso Nacional deliberar no sentido da oportunidade ou necessidade de proceder à aludida 
revisão constitucional, a ser feita ‘uma só vez’. As mudanças na Constituição, decorrentes da ‘revisão’ 
do art. 3º do ADCT, estão sujeitas ao controle judicial, diante das ‘clausulas pétreas’ consignadas no 
art. 60, § 4º e seus incisos, da Lei Magna de 1988." (ADI 981-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 
05/08/94)  
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É preciso registrar, por fim, que a doutrina não é precisa em relação ao emprego dos 
termos emenda, reforma e revisão. Seguimos, neste tocante, o exemplo de José Afonso da 
Silva, para quem o termo reforma serve para designar um gênero do qual a emenda (reforma 
ordinária e pontual) e a revisão (reforma extraordinária e mais ampla) são espécies.55 
 
3.2.2.2 Poder Constituinte Derivado Decorrente 
 

Embora também seja um poder que deriva diretamente da constituição, ou seja, um 
poder constituído, o Poder Constituinte Derivado Decorrente atua de forma bastante diferente 
do Poder Constituinte Derivado Reformador. Tal poder é, antes de tudo, a expressão máxima 
do princípio federativo, adotado por alguns Estados na sua organização político-
administrativa, e não tem por objetivo modificar a obra do Poder Constituinte Originário, mas 
antes completá-la. A partir dele, os Estados-membros podem elaborar suas próprias normas 
organizativas. 

O Poder Constituinte Derivado Decorrente, que seria uma espécie de poder 
constituinte dos Estados-membros da Federação, é estabelecido pelo Poder Constituinte 
Originário durante a elaboração da Constituição, mais precisamente no momento em que este 
prevê que o Estado cuja Constituição está sendo elaborada será uma Federação. Com isso, 
estaria consagrada a autonomia dos entes estaduais, na qual estaria incluída, além da 
capacidade de autogoverno e autoadministração, a capacidade de auto-organização, ou seja, 
de criação das suas próprias Constituições. A Constituição de 1988, já no caput de seu art. 1º, 
deixa claro que o Brasil é uma República Federativa56 e, como tal, regida pelo princípio 
federativo, sendo conferida não só aos seus Estados-membros, como também aos Municípios, 
a autonomia (art. 18, CF).                                                            
55 SILVA, José Afonso da. Op. cit. p. 242. 56   “Art. 1.º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal [...]” 
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A princípio, já que estamos falando de uma das modalidades do Poder Constituinte 
Derivado, estaríamos falando também de um poder derivado, limitado e condicionado. No 
entanto, Tércio Sampaio Ferraz Júnior chega a cogitar de uma inicialidade para o Poder 
Constituinte Derivado Decorrente: 
 

[...] o poder constituinte decorrente, como vimos, goza de uma 
principialidade ainda que condicionada. [...] O poder derivado [o autor se 
refere ao que tem-se chamado aqui de Poder Constituinte Derivado 
Reformador] não goza desta principialidade em nenhuma reforma, pois as 
emendas que produz não são consideradas um novo início, mas acrescem e 
modificam o que já foi iniciado por um ato principal. Já o poder decorrente 
instaura um inicio, posto que, dogmaticamente, o Estado-membro e, neste 
sentido, o próprio desígnio de se instituir um Estado Federal, sem ele não se 
constitui. Nestes termos, o poder constituinte decorrente, em face do poder 
constituinte derivado, é mais do que, porque goza de principialidade, mas é 
menos, porque não é soberano.57 

 
Portanto, essa inicialidade do Poder Constituinte Derivado Decorrente assinalaria a 

sua diferença em relação ao Poder Constituinte Derivado Reformador, a quem não é 
permitido criar normas. No entanto, alguns doutrinadores sustentam que seria um equívoco 
considerar o poder decorrente como um poder inicial. Para Sérgio Ferrari,58 por exemplo, não 
se pode falar em inicialidade do poder de elaborar constituições estaduais, já que não são elas 
os fundamentos de validade para as leis estaduais e municipais vigentes no país, além do que, 
não haveria um verdadeiro sentimento constitucional59 em torno dessas constituições. 

Não há dúvida de que existe um poder constituinte derivado decorrente conferido pelo 
poder constituinte originário aos estados-membros. Porém, sempre existiu controvérsia 
doutrinária e jurisprudencial acerca da existência do poder constituinte derivado decorrente do 
Distrito Federal, e, sobretudo, dos Municípios. A doutrina constitucionalista majoritária e a 
                                                           
57 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Princípios Condicionantes do Poder Constituinte Estadual em 
Face da Constituição Federal. Revista de Direito Público, v. 22, n. 92, p. 34-42, out/dez, 1989. p. 35. 
58 FERRARI, Sérgio. Constituição Estadual e Federação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 33. 
59 Id. Ibid. p. 259. 
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jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em princípio, entenderam que o poder 
constituinte derivado decorrente foi atribuído apenas aos estados-membros da federação 
brasileira, e, posteriormente, admitiram também a existência de um poder constituinte 
derivado decorrente do Distrito Federal.60 

De fato, apesar de ser regido por lei orgânica (assim como os Municípios), ao Distrito 
Federal foram atribuídas competências reservadas aos Estados, o que evidenciaria a vontade 
do constituinte de nivelar os dois entes, além do que, a Lei Orgânica do Distrito Federal 
possui incontestável natureza material de Constituição, submetendo-se apenas à Constituição 
Federal. Assim, no caso de violação desse documento legislativo por lei ou ato normativo do 
Distrito Federal, admite-se o controle de constitucionalidade concentrado pelo Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal. 

Uma parte da doutrina compreende que os Municípios fazem parte da federação 
brasileira e são autônomos em relação aos outros entes, mas não possuem poder constituinte 
derivado decorrente. Para quem segue essa linha, o Poder Constituinte Originário é de 
primeiro grau e o Poder Constituinte Derivado decorrente é de segundo grau. Partindo dessa 
distinção, os estados-membros teriam poder constituinte derivado decorrente, uma vez que as 
Constituições Estaduais precisam respeitar apenas a Constituição Federal. Dos Municípios, 
entretanto, não se poderia dizer que detêm esse poder, porque as leis orgânicas municipais 
devem respeitar a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Assim, não bastaria ser 
membro da federação para ter poder constituído derivado decorrente. É necessário que o 
poder de auto-organização decorra diretamente do poder constituinte originário. Sob essa 
                                                           
60 Assim decidiu o STF: “A Lei Orgânica do Distrito Federal constitui instrumento normativo primário 
destinado a regular, de modo subordinante – e com inegável primazia sobre o ordenamento positivo 
distrital – a vida jurídico administrativa e político-institucional dessa entidade integrante da federação 
brasileira. Este ato representa, dentro do sistema de direito positivo, o momento inaugural e fundante 
da ordem jurídica vigente no âmbito do Distrito Federal. Em uma palavra: a Lei Orgânica equivale, em 
força, autoridade e eficácia jurídicas, a um verdadeiro estatuto constitucional, essencialmente 
equiparável às Constituições promulgadas pelos Estados-membros.” (RCL 3436/ DF, Rel. Min. Celso 
de Mello, DJ 03/11/2011) 
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ótica, o ato legal contrariado em face de Lei Orgânica Municipal enseja controle de legalidade 
e não controle de constitucionalidade. 

Entendimento semelhante é defendido por Dirley da Cunha Júnior, para quem o poder 
constituinte decorrente só pode ser exercido por estados-membros e pelo Distrito Federal e 
não pelos Municípios, já que as leis orgânicas municipais se subordinam à Constituição 
Estadual e à Constituição Federal, de modo que falar de um poder constituinte decorrente dos 
Municípios é cogitar da existência de um poder decorrente do poder decorrente.61 

De outro lado, parte da doutrina considera que a presente Constituição, ao estabelecer 
que fazem parte da federação, além dos estados-membros e do Distrito Federal, os 
Municípios, instituiu um federalismo de terceiro grau, o que levaria à dedução de que, além 
do poder constituinte derivado decorrente estadual, existe um poder constituinte derivado 
decorrente municipal. Hely Lopes Meirelles, embora não discorra expressamente acerca do 
poder constituinte derivado decorrente, considera que os Municípios são entes federativos que 
gozam de ampla autonomia e assevera que esta não é delegada pela Constituição Estadual, 
mas pela Constituição Federal. O autor destaca, inclusive, que os estados-membros não 
podem restringir a autonomia dos Municípios, mas apenas ampliá-la. Ademais, afirma que a 
lei orgânica municipal equivale à Constituição Municipal: 
 

A Constituição de 1988, ampliando a autonomia municipal e incluindo o 
Município como peça essencial da Federação, deu-lhe o poder de editar sua 
própria lei orgânica. [...] Essa lei orgânica, também denominada Carta 
Própria, equivale à Constituição Municipal. 62 

 
Filiamo-nos a essa segunda corrente por acreditarmos que, a partir de uma análise da 

Constituição Federal à luz do princípio federativo e do princípio da simetria, percebe-se que o 
                                                           
61 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Salvador: Juspodium, 2012. p. 
263. 
62 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 84. 
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federalismo brasileiro é distinto do federalismo adotado em outros Estados, pois aqui se 
reconhece os Municípios como entes federativos autônomos política, administrativa e 
financeiramente. A Constituição Federal, ao atribuir aos Municípios o poder de auto-
organização, alçou a Lei Orgânica Municipal à condição de Constituição Municipal, lhes 
atribuindo a capacidade de exercer o Poder Constituinte Decorrente. Nesse sentido, o Poder 
Constituinte Derivado decorrente dos Municípios deriva diretamente do Poder Constituinte 
Originário, e não do Poder Constituinte Derivado decorrente dos Estados-Membros, como 
defende parte da doutrina. Pensar de modo diferente equivale a desrespeitar o princípio 
federativo. 
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4 LIMITES DO PODER CONSTITUINTE SOBRE OS DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS 
 

4.1 LIMITES AO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO  
 

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o Poder Constituinte Originário não se 
manifesta de uma só vez, num único ato. Mais apropriado é falar de um processo constituinte, 
composto de vários atos: a ruptura com a ordem anterior (ou a decisão de deflagrar uma 
transição), a convocação e eleição dos constituintes, os trabalhos desenvolvidos e a aprovação 
final. 63  Todos esses atos se encadeiam no sentido de superar a ordem jurídica vigente, 
compondo um mesmo processo. 

Como bem assevera Luis Roberto Barroso quanto ao Poder Constituinte originário, 
não se pode tomá-lo por um poder ilimitado e incondicionado.64  Não, pelo menos, num 
sentido absoluto. O autor identifica alguns “limites ao Poder Constituinte Originário”, 
classificando-os em condicionamentos pré-constituintes e condicionamentos pós-
constituintes. Segundo o autor, os condicionamentos estarão presentes desde o primeiro 
momento (condicionamentos pré-constituintes), envolvendo aspectos como o ato 
convocatório, o processo de escolha dos integrantes da assembléia ou convenção e, por vezes, 
até mesmo o procedimento de deliberação a ser adotado. Com efeito, em geral, mesmo antes 
da instalação da Assembleia Constituinte, a qual conduzirá o processo constituinte, se verifica 
uma série de imposições a nível formal e mesmo material sobre os trabalhos de elaboração 
constitucional. 

Entre os chamados condicionamentos pós-constituintes, está a necessidade de 
submissão do texto constitucional elaborado pela assembléia ou convenção à uma segunda 
                                                           
63 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 136. 64 Id. Ibid. p. 133. 



48 

apreciação. Em alguns casos, a Constituição que resulta do processo constituinte depende, 
para iniciar sua vigência, da aprovação em referendo popular, por exemplo. Esse tipo de 
limitação não é contemplado pela tradição brasileira, onde, tal qual originalmente concebido 
por Emmanuel Joseph Sieyès, a assembléia constituinte decide em nome do povo, cabendo a 
ela a palavra final. Ademais, o Poder Constituinte Originário, quando da sua manifestação, 
não pode desconsiderar os valores dominantes no seio da sociedade onde se manifesta. 
Quando a ruptura com a ordem anterior não conta com a anuência do povo, a nova ordem será 
ilegítima, não havendo que se falar em exercício do Poder Constituinte. Nesse sentido, Paulo 
Gustavo Gonet Branco assevera: 

 
Se o poder constituinte é a expressão da vontade política da nação, não pode 
ser entendido sem referência aos valores éticos, religiosos, culturais que 
informam essa mesma nação e que motivam as suas ações. Por isso, um 
grupo que arrogue a condição de representante do poder constituinte 
originário, se se dispuser a redigir uma Constituição que hostilize esses 
valores dominantes, não haverá de obter o acolhimento de suas regras pela 
população, não terá êxito no seu empreeendimento revolucionário e não será 
reconhecido como poder constituinte originário. Afinal, só é dado falar em 
atuação do poder constituinte originário se o grupo que diz representá-lo 
colher a anuência do povo, ou seja, se vir ratificada a sua invocada 
representação popular. Do contrário, estará havendo apenas uma insurreição, 
a ser sancionada como delito penal. Quem tenta romper a ordem 
constitucional para instaurar outra e não obtém a adesão dos cidadãos não 
exerce poder constituinte originário, mas age como rebelde criminoso.65 
 

Em verdade, o Poder Constituinte originário é, ao mesmo tempo, um poder de fato e 
um poder de direito: de fato, por ser uma força metajurídica, situada fora do Direito 
(preexistente), e, por isso mesmo, insuscetível de integrar seu objeto; de direito, porque está 
limitado pela cosmovisão da sociedade – suas concepções sobre ética, dignidade humana, 
justiça, igualdade e liberdade – e pelas instituições jurídicas necessárias a sua positivação.66 

                                                           
65 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit. p. 105. 66 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 132; 137. 
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Como bem se vê, os atributos de ilimitação e incondicionamento que a doutrina 
costuma atribuir ao Poder Constituinte Originário não são absolutos. Quando o classificamos 
como ilimitado e incondicionado, estamos dizendo que o é apenas em relação ao Direito 
positivo preexistente. Quanto a isso, sim, não há dúvidas. Pois qualquer vinculação do Poder 
Constituinte Originário a normas jurídicas anteriores o estaria impossibilitado de romper 
definitivamente com a ordem jurídica até então dominante. 
 
4.1.1 Poder Constituinte originário e ordem jurídica Internacional 

 
Há que se mencionar, outrossim, a existência de limitações à atuação do Poder 

Constituinte originário por uma ordem jurídica Internacional, mais especialmente no que diz 
respeito aos Direitos Humanos. Tal discussão ganhou relevância sobretudo a partir da segunda 
metade do século passado, quando surgiram os primeiros documentos internacionais que 
proclamavam tais direitos. Embora esses documentos, de início, tivessem um teor meramente 
declaratório, representam a origem de todo um aparato internacional voltado para a proteção 
dos Direitos Humanos. Atualmente, em muitos dos ordenamentos nacionais, integram as 
próprias constituições, adquirindo o status de normas jurídicas positivas. Mesmo que haja 
uma inegável zona de interseção entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, nos 
dizeres do professor Ingo Wolfgang Sarlet: 

 
[...] há que atentar para o fato de não existir uma identidade necessária – no 
que tange ao elenco dos direitos humanos e fundamentais reconhecidos – 
nem entre o direito constitucional dos diversos Estados e o direito 
internacional, nem entre as Constituições, e isso pelo fato de que, por vezes, 
o catálogo dos direitos fundamentais constitucionais fica aquém do rol dos 
direitos humanos contemplados nos documentos internacionais, ao passo que 
outras vezes chega a ficar – ressalvadas algumas exceções – bem além, como 
é o caso da nossa atual Constituição.67 

                                                           
67 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p. 33. 
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Seja como for, a noção de limitação do Poder Constituinte Originário a uma ordem de 

valores, tanto internos quanto internacionais, apontam para a existência de um Direito 
supralegal, que, por sua vez, envolve a antiga discussão sobre a existência de um direito 
anterior ao direito escrito. Já nos primórdios da teoria do poder constituinte, Sieyès admitia 
que, acima da vontade da nação, haveria o Direito Natural. A retomada do pensamento liberal 
de limitação do Poder Constituinte Originário pelo Direito Natural, repelido por mais de um 
século e meio de predominância da escola positivista, foi uma reação contra os abusos 
praticados pelos Estados totalitários durante a Segunda Guerra Mundial, à época considerados 
legítimos sob a ótica legalista, uma vez que tinham como fundamento uma lei formal. Esse 
era o Estado legal e formal, que se contentava com a observância da lei pelo Estado e pelo 
Judiciário, independentemente do conteúdo dessa lei, ainda que contrariasse valores como a 
justiça, a liberdade e a equidade. 

Embora alguns países tenham passado a reconhecer, no próprio texto de sua Lei 
Fundamental, a existência de um direito suprapositivo, 68  baseado nos postulados 
fundamentais da justiça, o consenso doutrinário é no sentido de que, sobre a obra do Poder 
Constituinte Originário, não incide controle de constitucionalidade.69 

 

                                                           
68 Como é o caso da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, de 1949, que em seu art. 20, 
alínea 3, reconheceu a existência de um direito distinto da lei: “Artigo 20 (...) 3 - O Poder Legislativo 
está subordinado à ordem constitucional; os Poderes Executivo e Judiciário obedecem à lei e ao 
Direito” [Grifo Nosso] [Tradução Livre]ALEMANHA, Lei Fundamental da República Federal da. 
Berlim: 1949.  Disponível em: <http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/grundgesetz/>. Acesso em: 
09.05.2015. 
69Assim decidiu o STF: “A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias, dando 
azo à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras é incompossível com o sistema 
de Constituição rígida.” (ADI 815/DF, Rel. Min. Moreira Aves, em 28/03/1996) 
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4.1.2 Poder Constituinte originário e Diretos Adquiridos 
 
Embora a própria Carta de 1988, em seu artigo, 5º, XXXVI, proclame o respeito ao 

direito adquirido, é pacífico entre os constitucionalistas que as normas constitucionais se 
aplicam de imediato, sem que se possa invocar contra elas a figura do direito adquirido. A 
Constituição, expressão do poder constituinte originário, não precisa, para ser válida, 
corresponder pontualmente a uma dada teoria política. Se uma norma da Constituição proíbe 
determinada faculdade ou direito, que antes era reconhecida ao cidadão, a norma 
constitucional nova há de ter plena aplicação, não precisando respeitar situações 
anteriormente constituídas. 

O Poder Constituinte originário, dotado de inicialidade, estabelece uma nova 
Constituição, que nada mais é senão o diploma inicial do ordenamento jurídico. No momento 
constituinte originário, nenhum instituto da ordem jurídica então em vigor está ao resguardo 
de mudanças e modificações, pois o poder originário não se compadece com o regime 
anterior, comprometido que está, somente, com a imposição de uma nova ordem 
constitucional e, conseqüentemente, jurídica, isto é, a nova idéia de direito. É nessa 
perspectiva que ganha sentido a afirmação que não há direito adquirido contra a Constituição, 
isto é, apenas o poder constituinte originário, que sofre limitações tão somente de ordem 
política, tem o condão de desconstituir situações consolidadas sob a égide do ordenamento 
jurídico anterior. Se o fundamento da proteção ao direito adquirido repousa na existência de 
norma anterior, que, por sua vez, encontrava fundamento de validade na norma fundamental 
então vigente, suprimida esta, apenas estaria mantido o direito se admitido pela nova 
Constituição ou se a norma que lhe dá sustentação houver sido recepcionada.  
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Assim, o que é repudiado pelo novo sistema constitucional não pode receber status 
próprio de um direito, mesmo que o fosse durante a vigência da Constituição passada.70 Só se 
poderia falar em direito adquirido como exceção a certo dispositivo da Constituição se a 
própria Constituição o admitisse de forma expressa e inequívoca. Nesse caso, porém, já não 
estaríamos falando em direito adquirido contra a Constituição, mas apenas em ressalva 
expressa de certa situação. 

Embora a atual Constituição não consagre expressamente o princípio da 
irretroatividade ou da retroatividade das leis, limitando-se a estabelecer (art. 5º, inciso 
XXXVI) o princípio do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal71 é no sentido de que as garantias do direito 
adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se dirigem ao constituinte e, por isso, 
a nova Constituição afeta ato praticado no passado, no que respeita aos efeitos que deveriam 
ocorrer na vigência da nova Carta. Em regra, pois, o novo projeto político-jurídico contido na 
Constituição não sofre as peias do direito adquirido nem do princípio da não retroatividade 
das leis, podendo incidir sobre fatos passados de efeito contínuo que persistam sob as novas 
normas constitucionais. Sobre a matéria, Carmen Lúcia Antunes Rocha assevera:  
 

A transformação normativa fundamental atinge exatamente as situações que, 
positivadas de uma maneira, contrariem os legítimos interesses e tendências 
do povo. Logo, se o princípio do direito adquirido fosse aplicado ao Direito 
Constitucional, ele teria o condão de ser supraconstitucional e de ser 
impediente da natureza fundamental da norma constitucional e não mera 
opção do sistema e preceito por ele validado e dirigido ao legislador 
infraconstitucional.72 

 

                                                           
70 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit. p. 114. 71 RE 94.414/SP, RTJ, 114/237, Rel. Min. Moreira Alves, entre outras. 72  ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. O Princípio do direito adquirido no Direito Constitucional. 
Revista Forense, v. 85, n. 308, p. 3-11, out/dez, 1989. p. 8. 
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Portanto, a proibição inserida numa norma constitucional abarca situações constituídas 
no passado cujos efeitos se protraem ao longo do tempo. Desta forma, salvo no caso de 
expressa disposição em contrário, a Constituição não desfaz os efeitos passados de fatos 
passados, mas alcança (à exceção, repise-se, das hipóteses de inequívoca ressalva) os efeitos 
futuros de fatos a ela anteriores. Em suma, as normas do poder constituinte originário são 
dotadas de eficácia retroativa mínima. Conforme ensina Paulo Gustavo Gonet Branco: 

 
As normas do Poder Constituinte originário podem , excepcionalmente, ter 
eficácia retroativa média (alcançar prestações vencidas anteriormente a essas 
normas e não pagas) ou máxima (alcançar fatos consumados no passado), 
mas para que elas operem com retroatividade média ou máxima o propósito 
do constituinte deve ser expresso.73 

  
4.2  LIMITES AO PODER CONSTITUINTE DERIVADO 

 
Se, por um lado, mesmo o Poder Constituinte Originário não está isento de limitações, 

por outro, pode-se afirmar que seu exercício não é tão limitado quanto o do Poder 
Reformador, uma vez que este último é um poder instituído, que decorre diretamente do 
primeiro. Tais limitações podem ser divididas em diversas categorias: 

 
4.2.1 Limites Temporais 

 
É bastante comum que o constituinte originário apenas permita a alteração da 

Constituição após certo tempo de sua promulgação ou de tempos em tempos, estabelecendo 
os assim chamados limites temporais.  Tal imposição tem por fim, sobretudo, a consolidação 
da ordem jurídica e política recém-estabelecida, cujas instituições, ainda expostas à 

                                                           
73 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit. p. 116. 
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contestação, carecem de raiz na tradição ou de base no assentimento dos governados.74 Nesse 
aspecto, o que mais de mais relevante se pode ressaltar é a natureza materialmente 
imodificável dessas normas de cunho temporal, conforme explica Maurício Antonio Ribeiro 
Lopes: 

 
Acreditamos que todas essas normas de limitação temporal da revisão 
constitucional, sejam permanentes ou transitórias, não podem ser afastadas 
através de reforma da Constituição, porque, do contrário, ter-se-ia conferido 
ao Poder reformador a faculdade de liberta-se das condições de tempo do seu 
exercício, impostas pelo legislador constituinte. 75  

Assim, as proibições de ordem temporal estabelecem um período de irreformabilidade 
da Constituição que não pode ser abolido ou encurtado pelo Poder Reformador, mas apenas 
estendido, já que, nessa segunda hipótese, estaria o Poder reformador criando ou tornando 
mais rigorosas as condições de tempo para o seu exercício, pactuando com o objetivo de 
perenização do texto constitucional. Nesse sentido, o limite temporal de cinco anos para a 
ocorrência da revisão constitucional, a contar da data da publicação da Carta de 1988, poderia 
apenas ser ampliado pelo poder de reforma, mas jamais reduzido76. 

No tocante às Emendas Constitucionais, a Constituição impõe apenas alguns poucos 
limites temporais à sua edição, como, por exemplo, aquele previsto no art. 60, §5º, pelo qual 
“a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode se 
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa”. As outras limitações temporais 
previstas na Constituição, na verdade, não se aplicam à elaboração da emenda propriamente 
dita, mas aos seus efeitos temporais.77 Um exemplo é a impossibilidade de uma emenda 
                                                           
74 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 176. 
75 LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Op. cit. p. 143. 
76 Como já visto, os limites temporais para o exercício do Poder Constituinte Derivado revisor foram 
devidamente observados, uma vez que a revisão constitucional se deu em 1993, exatamente cinco anos 
depois da promulgação da Carta, como inicialmente previsto, resultando na edição de seis emendas 
constitucionais revisoras. 77 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 173. 
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constitucional que alterar o processo eleitoral ser aplicada às eleições que ocorram até um ano 
da data de sua entrada em vigor (art. 16)78. 
 
4.2.2 Limites Circunstanciais 

 
Denomina-se limites circunstanciais à ação do Poder Constituinte Derivado 

reformador aqueles cuja imposição tem por objetivo vetar a mudança do texto constitucional 
em certas situações que, pelo ambiente de anormalidade institucional que instauram,são 
consideradas impróprias para o exercício da competência reformadora. Na Constituição de 
1988, tais situações, expressamente previstas no art. 60, § 1º, se resumem a três: intervenção 
federal, estado de sitio e estado de defesa.  

 
4.2.3 Limites Formais 

 
Entre os limites ao Poder Constituinte reformador, há também aqueles relacionados ao 

trâmite a ser adotado pelo órgão incumbido da reforma constitucional. Vale lembrar que o 
Constitucionalismo moderno se caracteriza, entre outros fatores, pelo predomínio das 
Constituições rígidas, cuja alteração exige um processo mais dificultoso do que aquele 
previsto para a mudança da legislação ordinária. Tal procedimento envolverá, na maioria das 
vezes, regras diferenciadas quanto à iniciativa, ao quórum de votação das propostas de 
emenda e às instâncias de deliberação. 

Nossa atual Constituição, por exemplo, prevê uma série de requisitos formais a serem 
observados quando da reforma do texto constitucional. Em primeiro lugar, o projeto de 
emenda, conforme disposto no caput do at. 60 da CF, só pode ser iniciado: por 1/3 (um terço),                                                            
78 O Supremo Tribunal Federal declarou inaplicável às eleições que ocorreriam em 2006 a EC n. 52, 
aprovada no mesmo ano, que dispunha sobre a verticalização das coligações partidárias. (ADI 
3.685/DF, DJU, 10 ago. 2006, Rel. Min. Ellen Gracie) 
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no mínimo, dos Deputados Federais; por 1/3 (um terço), no mínimo, do Senado Federal; pelo 
Presidente da República; ou por mais da metade dos integrantes das Assembléias Legislativas 
estaduais.Além disso, o projeto de emenda constitucional deve ser discutido e aprovado em 
cada Casa do Congresso, em dois turnos, considerando-se, em cada um deles, o quórum 
mínimo de 3/5 (três quintos) dos votos dos membros para fins de aprovação (art. 60. § 
2º).Cada um desses requisitos deve ser rigorosamente obedecido,sob pena de 
inconstitucionalidade. 

 
4.2.4 Limites Materiais 
 

Em nosso texto constitucional, existem certas matérias a que, em princípio, são 
vedadas qualquer forma de alteração, mesmo quando partidas do órgão constitucionalmente 
autorizado para o exercício do poder de reforma. Tais matérias, pretensamente imutáveis, são 
chamadas de cláusulas pétreas. No Brasil, desde a Constituição de 1891 têm sido 
estabelecidas limitações materiais ao poder de reforma. Na atual Constituição, as limitações 
materiais encontram-se dispostas no artigo 60, § 4º.79 Acerca das motivações que teriam 
levado o constituinte a estabelecer exceções ao poder de reforma, Luís Roberto Barroso 
ensina: 

 
Os limites materiais têm por finalidade, precisamente, retirar do poder de 
disposição das maiorias parlamentares elementos tidos como pressupostos 
ou condições indispensáveis ao funcionamento do Estado constitucional 
democrático. As cláusulas pétreas ou de intangibilidade são a expressão mais  
radical de autovinculação ou pré-compromisso, por via do qual a soberania 

                                                           
79Art. 60.  
[...] 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I – a forma federativa do Estado; 
II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III – a separação dos poderes; 
IV – os direitos e garantias individuais. 
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popular limita o seu poder no futuro para proteger a democracia contra o 
efeito destrutivo das paixões, dos interesses e das tentações. Funcionam, 
assim, como a reserva moral mínima de um sistema constitucional.80  

De qualquer forma, as cláusulas pétreas ou cláusulas superconstitucionais 81 
representam as decisões fundamentais tomadas pelo Poder Constituinte quando da elaboração 
da Constituição. Qualquer emenda constitucional que ameace as cláusulas pétreas, pode 
destruir a própria identidade da Carta, configurando uma verdadeira fraude à Constituição. A 
vedação às reformas tendentes a abolir a forma federativa do Estado; o voto direto, secreto, 
universal e periódico; a separação dos poderes; e os direitos e garantias individuais revelam a 
preocupação do Poder Constituinte originário em resguardar os elementos essenciais sobre os 
quais se funda o próprio Estado. 

 
4.2.4.1 Inexistência de hierarquia entre normas constitucionais 
 

Esse objetivo de resguardar a identidade básica do texto constitucional por meio da 
imposição de limitações materiais ao poder de reforma poderia nos levar a perguntar se, com 
isso, não estaria o constituinte originário situando as chamada cláusulas pétreas numa posição 
superior às demais normas constitucionais originárias. O ministro Moreira Alves, por ocasião 
da ADI 815/DF, após afirmar que a hierarquia entre normas constitucionais originárias era 
“incompossível” com o sistema de Constituição rígida, respondeu à questão que ora se 
levanta, a nosso ver, de forma bastante pertinente:  

 
Por outro lado, as cláusulas pétreas não podem ser invocadas para a 
sustentação da tese da inconstitucionalidade de normas constitucionais 
inferiores em face de normas constitucionais superiores, porquanto a 
Constituição as prevê apenas como limites ao Poder Constituinte derivado ao 

                                                           
80 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 185. 81 VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua Reserva de Justiça: um ensaio sobre os limites 
materiais ao poder de reformar. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 24. 
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rever ou ao emendar a Constituição elaborada pelo Poder Constituinte 
originário com relação às outras que não sejam consideradas como cláusulas 
pétreas, e, portanto, possam ser emendadas.82   

A despeito de a existência de limites materiais na Constituição inegavelmente criar 
duas espécies de normas constitucionais – aquelas que podem ser revogadas pelo poder de 
reforma e as que não podem – é necessário lembrar que, pelo princípio da unidade da 
Constituição, não há que se cogitar em hierarquia entre normas constitucionais originárias, as 
quais não podem ser declaradas inconstitucionais uma em face às outras83 . O legislador 
constituinte, ao estabelecer as chamadas cláusulas pétreas, não visava estabelecer uma 
hierarquia entre as normas constitucionais, mas apenas resguardar algumas matérias da ação 
do Poder Constituinte Reformador devido a sua relevância dentro da ordem jurídico-
constitucional instaurada. 

Há também que se atentar para a necessidade de considerar a expressão tendente a 
abolir com as devidas ressalvas. Cabe lembrar que a Lei Maior pode e deve ser alterada, até 
mesmo devido à necessidade de sua constante conformação à realidade social. Nas palavras 
de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: 

 
Se há incompatibilidade e choque entre o texto constitucional e a realidade 
política, econômica, social e cultural, pode-se estar certo: a mudança acabará 
sendo do texto, e não da realidade. Assim, a primeira condição de 
permanência de uma Constituição está na própria possibilidade de se renovar 
sem ruptura. 84 

 
Deste modo, a expressão contida no § 4º, art. 60, CR 1988 (que estabelece as 

denominadas limitações materiais), emenda tendente a abolir, não significa que está vedada 
qualquer espécie de emenda, mas apenas a emenda capaz de suprimi-los ou que os desfigure 
                                                           
82 ADI 815/DF, DJU, 10 mai. 1996 Rel. Min. Moreira Alves. 83 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 190 84 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. A Revisão Constitucional Brasileira – como se 
situa, qual seu alcance e quais seus limites. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 1993. p. 8. 
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ou torne impraticáveis. Uma emenda constitucional tende a abolir um direito ou garantia 
individual ou um princípio estrutural não apenas quando de fato os suprime, mas também 
quando os atinge de forma equivalente, ou seja, quando lhes toca o ”núcleo inviolável” – o 
seu “conteúdo essencial”, ou seja, “aquilo que neles constitui a própria substância, os 
fundamentos, os elementos ou componentes deles inseparáveis, a eles verdadeiramente 
inerentes”.85 

Vale ressaltar que tampouco pode-se falar em hierarquia entre as normas inseridas na 
constituição por meio de manifestação do Poder Constituinte Derivado (de emenda ou 
revisão) e as normas do texto original da Constituição.  A inegável superioridade do Poder 
Constituinte Originário sobre o derivado, uma vez que este é instituído por aquele, não deve 
induzir ao entendimento de que há hierarquia entre as emendas e a Constituição originária. A 
relação de superioridade vertical está assentada em que, quando sobre a mesma matéria 
podem incidir dois tipos legislativos, um deles prevalece sobre o outro, na medida em que 
condiciona sua validade e, se posterior, revoga-o, afastando a possibilidade de os dois atos 
serem alterados por procedimentos idênticos, pois o ato superior exige sempre procedimento 
agravado.86 Na medida em que a emenda já representa o próprio procedimento de alteração, 
embora sua validade esteja condicionada pela própria Constituição, não incide o princípio da 
superioridade, mormente em relação àquelas matérias insuscetíveis de incidência de emenda. 
A superioridade reside, pois, na natureza do poder constituinte em exercício. 

 

                                                           
85 NOVELLI, Flávio Bauer. Norma Constitucional Inconstitucional? A propósito do art. 2º, § 2º, da 
Emenda Constitucional n. 3/93. Revista de Direito Administrativo, v. 199, p. 21- 57, jan/mar, 1995. p. 
49. 
86 BASTOS, Celso Ribeiro. Lei Complementar: teoria e comentários. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 25 
et seq. 
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4.2.4.2 Limites Materiais Implícitos 
 
Por fim, vale mencionar que se costuma dividir os limites materiais em limites 

materiais explícitos e implícitos. Os primeiros, como próprio nome já sugere, são aqueles 
mencionados expressamente na Constituição, mais precisamente em seu art. 60 § 4º, ou seja, 
nada mais são que as cláusulas pétreas até aqui estudadas. Já os limites materiais implícitos 
são aqueles que não estão expressamente mencionados no texto constitucional, mas cuja 
existência se impõe logicamente.  

É bastante comum, nesse tocante, a referência ao rol identificado por Nelson de Souza 
Sampaio,87 para quem são intangíveis ao poder de reforma: a) as normas concernentes ao 
titular do poder constituinte, porque este se acha em posição transcendente à Constituição, 
além de a soberania popular ser inalienável; b) as normas referentes ao titular do poder 
reformador, porque não pode ele mesmo fazer a delegação dos poderes que recebeu, sem 
cláusula expressa que o autorize; e c) as normas que disciplinam o próprio procedimento de 
emenda, já que o poder delegado não pode alterar as condições da delegação que recebeu. 

Luís Roberto Barroso ainda menciona uma quarta categoria de norma constitucional 
que, independentemente de previsão expressa, está situada fora do alcance do poder de 
reforma: os direitos fundamentais.88 Para o eminente doutrinador, mesmo que não houvesse, 
em nossa Constituição, mais especificamente em seu artigo 60, § 4º, IV, disposição expressa 
no sentido de proteger parte89 dos direitos e garantias fundamentais, os mesmos estariam 

                                                           
87 SAMPAIO, Nelson de Souza. O Poder de Reforma Constitucional. 3ª ed. Belo Horizonte: Nova 
Alvorada, 1995. p. 126. 
88 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 188-189. 89 Se tomarmos como base uma interpretação literal do artigo 60 § 4º, IV da Constituição, somente os 
direitos e garantias individuais, e tão somente os direitos e garantias individuais (sem englobar os 
demais direitos e garantias fundamentais), estariam protegidos por tal dispositivo. No entanto, a maior 
parte da doutrina sustenta que os demais direitos e garantias fundamentais também estariam sujeitos a 
tal proteção. Abordaremos a questão de maneira mais detida no próximo tópico.   
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acobertados pela proteção petrificadora por serem limites implícitos ao Poder Constituinte 
Derivado Reformador.  
 
4.2.4.3 Tese da Dupla Revisão 

 
No tocante às cláusulas pétreas (ou limites materiais explícitos), questão das mais 

controversas é aquela referente à tese da dupla revisão. Tal tese se apóia no pressuposto 
básico de que não há uma diferença substancial entre o poder constituinte de reforma e o 
poder constituinte, e que, portanto, os dois poderes apenas seriam maneiras distintas de 
manifestação da soberania estatal. Nesse sentido, embora as normas que impedem a revisão 
de certos preceitos básicos sejam juridicamente vinculantes, não seriam elas próprias imunes a 
alterações e à revogação. Assim, para parte da doutrina, as cláusulas pétreas poderiam ser 
alteradas mediante o mecanismo de dupla revisão ou dupla emenda, segundo o qual, num 
primeiro momento, a cláusula de intangibilidade é revista, e, num segundo momento, 
suprimidas as disposições antes intocáveis. 

Na base deste entendimento, está a idéia de que uma geração não pode sujeitar as 
gerações futuras às suas leis90, congelando a legitimidade do texto constitucional em cláusulas 
que possuem a mesma natureza hierárquica que as demais. Ademais, não haveria diferença de 
raiz entre o poder constituinte e o poder de revisão, pois ambos expressam a soberania do 
Estado por meio de representantes eleitos. A esse respeito, anota Manuel Gonçalves Ferreira: 

 
Com efeito, na relação com o povo, não há diferença entre os que vão editar 
a Constituição e os que vão governar de acordo com ela, em ambos os casos 
são eleitos pelo povo para em nome e lugar deste tomarem decisões 
políticas. Destarte, não há uma superioridade intrínseca – decorrente da 

                                                           
90 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 24 de junho de 1793, estabelecia: “art. 28. 
Um povo tem sempre o direito de rever, reformar e modificar a sua Constituição. Uma geração não 
pode sujeitar às suas leis as gerações futuras.” 
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legitimidade democrática – daqueles, os representantes-constituintes, sobre 
estes, os representantes ordinários.91 

 
Outra parte da doutrina, por outro lado, encara a limitação material imposta pelas 

cláusulas pétreas como algo, além de imprescindível, incontornável.  De acordo com essa 
corrente, em suma, a tese da dupla revisão (ou dupla emenda) viola a Constituição brasileira 
basicamente porque, se o poder revisional enfrenta a lógica da Constituição que o previu, e se 
desgarra do núcleo essencial dos princípios que a inspiraram e que lhe dão unidade, ocorreria 
um desvio de poder 92 . Nessa linha de intelecção, configuraria fraude à Constituição o 
processo de dupla revisão, posto que agride a superioridade da atividade constituinte de 
primeiro grau, colocando em risco a própria Constituição. É o posicionamento de Uadi 
Lamêgo Bulos, que entende serem os limites materiais:  

 
imprescindíveis e insuperáveis. Imprescindíveis, porque simplificar as 
normas que estatuem limites, outrora depositados pela manifestação 
constituinte originária, é usurpar o caráter fundacional do poder criador da 
Constituição. Insuperáveis, pois modificar as condições estabelecidas por um 
poder mais alto – o poder constituinte inicial, com o escopo de reformar o 
processo revisional, é promover uma “fraude à Constituição” – 
Verfassungsbeseitigung, dos juristas alemães.93 

 
A nós, parece-nos mais sensato este segundo posicionamento. Parece-nos claro que o 

Poder Constituinte originário, ao permitir a alteração do texto constitucional, por meio do 
Poder Constituinte derivado, não tinha por objetivo possibilitar uma total reforma da 
Constituição, mas apenas modificá-la, com vistas a adequar seu texto à situações novas, que 
reclamem uma atualização. Admitir a reforma total de um Documento Supremo seria 
                                                           
91 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Significação e Alcance das “Cláusulas Pétreas”. Cadernos 
de Direito Constitucional e Ciência Política, v. 3, n. 13, p. 5-10, out/dez, 1995. p. 6-7. 
92 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit. p. 122. 93 BULOS, Uadi Lamêgo. Elaboração e Reforma das Constituições. Revista de Direito Administrativo, 
v. 203, p. 75-106, jan/mar, 1996. p. 101 
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promover aquela imagem segundo a qual a criatura, que seria o poder reformador, rebelou-se 
contra o seu criador, que seria o  poder constituinte originário.94 Nesse sentido, nos valemos 
mais uma vez do magistério de Luís Roberto Barroso: 

 
Na medida em que as cláusulas pétreas representam o núcleo de 
identidade e a reserva moral de uma dada ordem constitucional, 
devem elas ser imunes à possibilidade de reforma. Se o poder 
constituinte derivado puder alterar as regras acerca de seu próprio 
exercício, ele se torna onipotente, convertendo-se indevidamente em 
originário.95 

 
Destarte, não se pode negar que os princípios basilares da Carta Maior restarão 

malogrados se o poder constituinte reformador, valendo-se de um duplo processo de revisão, 
revogar ou alterar as cláusulas intangíveis, seja esvaziando-as, seja mitigando-as. Seria como, 
na irônica analogia de Vital Moreira, admitir que um automobilista, embora deva respeitar um 
sinal de sentido proibido, pode, porém, apear-se, retirar o sinal, e então avançar legalmente. 96 

Daí a razão de o constituinte originário instituir disposições intangíveis, que têm por escopo 
preservar a identidade e o espírito da Constituição. 

 
4.2.4.4 Os Direitos e Garantias Fundamentais Como Cláusulas Pétreas 

 
Entre as cláusulas pétreas, mais precisamente no inciso IV do artigo 60, § 4º, estão “os 

direitos e garantias individuais”. A primeira questão que se coloca, quando da leitura desse 
último inciso do dispositivo constitucional, é se os direitos e garantias individuais, protegidos 
pela cláusula pétrea, se limitariam aos expressamente enunciados no rol do art. 5º, ou se 
podem ser encontrados também em outras partes do texto constitucional. 
                                                           
94 Id. Ibid. p. 96. 95 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 187. 96 MOREIRA, Vital. Constituição e Revisão Constitucional. Lisboa: Editorial Caminho, 1980. p. 106. 
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Tal questão já foi respondida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da ADI 
939/DF, onde foi decidido que o princípio da anterioridade da lei tributária, consagrado no art. 
150, inciso III, alínea b, da CF e, portanto, que não consta do rol do art. 5º, é um direito imune 
à ação do poder de reforma. O Ministro Carlos Mário Velloso chegou a considerar que todas 
as limitações inscristas no art. 150 da Carta Magna eram protegidos pela cláusula de 
intangibilidade do art. 60, §4º 97. 

A segunda questão que se coloca, ainda mais controversa, é se, tendo em vista a 
escolha, pelo legislador originário, no último inciso do art. 60. §4º, da expressão “direitos e 
garantias individuais” [Grifo nosso], a petrificação, de fato, apenas se restringiria aos direitos 
e garantias individuais, não abarcando os demais direitos e garantias fundamentais. 
 Como já vimos algures, os direitos individuais remontam ao constitucionalismo 
liberal-burguês e, conforme o próprio nome já diz, possuem um forte cunho individualista, 
pois estão ligados à idéia da necessidade de se resguardar uma esfera de autonomia privadada 
interferência do Estado, exigindo uma prestação essencialmente negativa por parte deste. 
Sabe-se também que os direitos e garantias fundamentais abarcam, além dos direitos 
individuais, muitos outros direitos (os direitos sociais e os direitos políticos, por exemplo) e, 
diante disso, argumenta-se que, se o Poder Constituinte realmente quisesse atribuir a todos 
esses demais direitos o tratamento especial conferido às cláusulas pétreas, poderia tê-lo feito 
expressamente no art. 60, §4º de nossa Carta, mas preferiu fazer menção apenas aos direitos 
individuais. 

O professor Ingo Wolfgang Sarlet identifica os primeiros problemas que surgiriam se 
nos ativéssemos à literalidade do inc. IV do§4º do art. 60 da CF: 
                                                           
97 Voto do Min. Carlos Mário Velloso na ADI 939/DF, Rel. Min. Sydney Sanches: “No que tange o 
princípio da anterioridade [da lei tributária], deixei expresso meu o meu pensamento de que as 
garantias dos contribuintes, inscritas no art. 150 da Constituição, são intangíveis à mão do constituinte 
derivado, tendo em vista o disposto no art. 60. § 4º, IV, da Constituição. Coerentemente com tal 
afirmativa, reconheço que tais imunidades inscritas no inciso IV do art, 150 são, também, garantias 
que o constituinte derivado não pode suprimir” 
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Caso fôssemos aferrar-nos a esta exegese de cunho estritamente literal, 
teríamos de reconhecer que não apenas os direitos sociais (arts. 6º a 11), mas 
também os direitos de nacionalidade (arts. 12 e 13), bem como os direitos 
políticos (arts. 14 e 17) fatalmente estariam excluídos da proteção outorgada 
pela norma contida no art. 60, §4º, inc. IV, de nossa Lei Fundamental. Aliás, 
por uma questão de coerência, até mesmo os direitos coletivos (de 
expressões coletivas) constantes no rol do art. 5º não seriam merecedores 
dessa proteção. Já esta simples constatação indica que tal interpretação 
dificilmente poderá prevalecer. Caso assim fosse, os direitos essenciais de 
participação política (art. 14), a liberdade  sindical (art 8º) e o direito de 
greve (art 9º), apenas para citar alguns exemplos, encontrar-se iam em 
condição inferior à dos demais direitos fundamentais, não compartilhando o 
mesmo regime jurídico reforçado, ao menos não na sua plenitude. 
Paradoxalmente, em se levando ao extremo este raciocínio, poder-se-ia até 
mesmo sustentar que o mandado de segurança individual integra as 
“cláusulas pétreas”, ao passo que o mandado de segurança coletivo por estas 
não se encontra abrangido!98 
 

Desde logo, verifica-se que o ponto de vista segundo o qual única e exclusivamente os 
direitos individuais estariam acobertados pela cláusula de intangibilidade do inciso IV, 
mostra-se um tanto quanto absurdo. Admitindo-se todas as implicações decorrentes dessa 
linha interpretativa, teríamos um rol extremamente restrito de direitos petrificados na 
Constituição de 1988, que excluiria não só os direitos políticos e os direitos à nacionalidade 
(que, juntamente com os direitos individuais, compõe o grupo de direitos fundamentais que se 
costuma classificar como de primeira geração ou dimensão), como também muitos dos 
direitos e garantias constantes no próprio art. 5º da Lei Maior.  

Ademais, levando-se em consideração que a razão de ser das assim chamadas 
cláusulas pétreas é a preservação da identidade constitucional, e que,como já vimos, todos os 
direitos e garantias materialmente fundamentais emanam do princípio da dignidade da pessoa 
humana, um dos principais fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, CF), 
pode-se afirmar, com categoria,que não só os direitos individuais constituem cláusulas 

                                                           
98 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p. 431-432. 
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pétreas, mas também todas as demais categorias de direitos constitucionais, na medida em que 
sejam dotados de fundamentalidade material.99 Isso porque qualquer agressão aos direitos e 
garantias sujeitos ao regime de fundamentalidade material (sejam eles políticos, individuais, 
sociais, etc.) resultaria em atentado contra a dignidade da pessoa humana, e, portanto, contra a 
própria identidade da Constituição. 

Nessa linha de intelecção, arriscaríamos dizer que todas as cláusulas pétreas poderiam 
ser resumidas em uma única: direitos e garantias fundamentais. A opção pela forma federativa 
de Estado, consagrada no inciso I, claramente representa uma preocupação do constituinte 
originário com a melhor maneira de atender as especificidades regionais de um país de ampla 
extensão territorial, que condiz com uma grande diversidade cultural e sócio-econômica. Tal 
forma de Estado prevê, além do Ente central, um Ente regional, atento às necessidades de 
cada região e permite, portanto, em última instância, uma maior efetividade ao regime de 
proteção dos direitos e garantias fundamentais. Quanto ao voto direto, secreto, universal e 
periódico, previsto no inciso II, nada mais é que um direito fundamental em espécie, mais 
precisamente um direito identificado com a primeira geração – direito político – que, pelo 
papel fundamental que representa para o exercício da democracia, o constituinte originário 
entendeu por bem alçar à condição de cláusula pétrea. Já a separação dos poderes, também 
consagrada como cláusula pétrea (inciso III) é, desde há muito, um dos requisitos básicos do 
Estado de Direito, uma vez que permite um equilíbrio entre os poderes, que, no atual estágio 
do Estado de Direito, não seria senão uma condição sem a qual os direitos e garantias 
fundamentais não podem ser realizados. Embora tratados pelo constituinte originário como 
apenas uma cláusula pétrea dentre outras (inciso IV), os direitos e garantias individuais, ou 
mais acertadamente, os direitos e garantias fundamentais, podem ser vistos como uma 
cláusula pétrea especial, uma vez que todas as outras, na medida em buscam assegurar um 

                                                           
99 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit. p. 202. 



67 

quadro institucional onde eles possam ser desfrutados com a maior efetividade possível, têm 
como finalidade última a busca pela sua concretização.  

Uma vez respondida a segunda questão, pode-se formular uma terceira: existiriam 
direitos e garantias fora do catálogo constitucional (aqui considerado em sentido amplo) a que 
se poderia atribuir o status de cláusula pétrea? Ora, tendo em vista que, apesar de o inc. IV. do 
§ 4º do art. 60 da CF ter empregado a expressão direitos e garantias individuais, seu alcance 
se estende sobre todos os direitos e garantias materialmente fundamentais, a resposta para tal 
pergunta dependeria da existência ou não de direitos materialmente fundamentais “fora da 
Constituição”. 

Como já vimos no tópico 2.3.3. do presente estudo, graças à cláusula de abertura do 
art. 5º, §2º, da CF, pode-se falar na existência de direitos fundamentais apenas materialmente 
fundamentais (embora a eles também seja estendido o regime de fundamentalidade formal, 
também por conta da mesma cláusula de abertura material). Aliás, convém relembrar que os 
direitos fundamentais expressamente previstos no catálogo dos direitos fundamentais (Título 
II) ou em outras partes do texto constitucional (direitos com status material e formal) são 
apenas uma das quatros categorias de direitos fundamentais, segundo a classificação proposta 
por Ingo Wolfgang Sarlet. Além deles, também existem os direitos fundamentais sediados em 
tratados internacionais e os direitos fundamentais não escritos, que se subdividem em direitos 
implícitos (posições fundamentais subentendidas nas normas definidoras de direitos e 
garantias fundamentais) e direitos decorrentes do regime e dos princípios. Então, respondendo 
à pergunta ora formulada, uma vez reconhecida a existência de direitos fundamentais “fora da 
Constituição”, pode-se concluir que existem, sim, direitos e garantias “fora da Constituição” 
que são abrangidos pelas cláusulas de intangibilidade. 

No entanto, deve-se ressaltar que tal conclusão precisa ser encarada com as devidas 
ressalvas. É preciso lembrar que a identificação de tais direitos, não expressamente previstos 
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no catálogo constitucional (em sentido amplo, repise-se), faz-se a partir de dois critérios, 
ambos marcados pela presença de uma considerável carga de subjetividade: conteúdo e 
importância. 

Uma vez admitida a existência de direitos e garantias abrangidos pela cláusula pétrea 
“fora da Constituição”, em algum momento acabaríamos por nos perguntar se essa suprema 
proteção se estenderia também a direitos situados na legislação brasileira infraconstitucional. 
Chegamos, portanto, a uma quarta questão, que surgiria em decorrência da resposta afirmativa 
para a questão anterior. De pronto, percebe-se que, mais uma vez, a resposta para esta última 
pergunta depende da existência ou não de direitos fundamentais no domínio em análise, nesse 
caso, a legislação brasileira infraconstitucional. Mais uma vez, socorremo-nos de lição do 
emérito Ingo Wolfgang Sarlet: 

 
A respeito da existência de direitos materialmente fundamentais oriundos de 
textos legais infraconstitucionais (hipótese que, ao menos a priori não deve 
ser excluída, no mínimo diante do que reza o art. 7º da CF), há que ter a 
devida cautela, porquanto o texto do art. 5º, §2º, da CF, ao contrário do art. 
16/ 1 da Constituição portuguesa, não utiliza a expressão “lei”. Neste 
sentido, lembra Canotilho que Marnoco e Souza, relativamente ao art. 4º da 
Constituição portuguesa de 1911, já havia assumido posição bastante cética a 
respeito do caso, alertando para falta de sentido de se cogitar de direitos 
fundamentais legais, que não poderiam simplesmente, como um “passe de 
mágica” (o termo é nosso), ser guindados ao mesmo patamar das garantias 
constitucionais. O fato é que à legislação ordinária – e esta parece ser a 
interpretação mais razoável – cumpre o papel de concretizar e regulamentar 
os direitos fundamentais positivados na Constituição, tornando-os (em se 
cuidando de normas de cunho programático, isto é, de eficácia limitada) 
diretamente aplicáveis. Também a tradição (sem qualquer exceção) do nosso 
direito constitucional aponta para uma exclusão de legislação 
infraconstitucional como fonte de direitos materialmente fundamentais, até 
mesmo pelo fato de nunca ter havido qualquer referência à lei nos 
dispositivos que consagram a abertura de nosso catálogo de direitos, de tal 
sorte que nos posicionamos, em principio, pela inadmissibilidade dessa 
espécie de direitos fundamentais em nossa ordem constitucional.100 

 

                                                           
100 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. 87-88. 
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Uma vez admitindo-se que não existe inovação na legislação ordinária no que se refere 
aos direitos e garantias fundamentais, podemos afirmar que a petrificação apenas atinge a 
legislação infra-legal de forma indireta. 

 
4.2.4.5 A cláusula Pétrea da garantia do direito adquirido 

 
Como já se viu no presente trabalho, é pacífico o entendimento de que, contra a 

Constituição originária, não há a garantia do direito adquirido, uma vez que ela inaugura um 
novo ordenamento jurídico, e, portanto, uma nova idéia de direito. No entanto, no que se 
refere ao Poder Constituinte Derivado Reformador, existe séria controvérsia quando se cuida 
de saber se sua manifestação estaria ou não limitada à mesma garantia. 

De um lado, inclusive recorrendo à interpretação histórica ou genética, parte da 
doutrina sustenta que o destinatário da vedação é tão só o legislador ordinário. Segundo esse 
entendimento, a garantia do direito adquirido estaria ordenada apenas para restringir a 
atividade do legislador infraconstitucional, não obstando a ação do Poder Constituinte 
Derivado. O argumento é reforçado pela invocação do texto do artigo 5º, XXXVI, de nossa 
Constituição, onde se lê que “a LEI [Grifo Nosso] não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada”. 

De outro lado, uma segunda corrente doutrinária parte do pressuposto de que a 
garantia do direito adquirido foi concebida também em face do legislador constitucional. 
Afirma-se que, quando o art. 5º, XXXVI, determina que “a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, o termo “lei” não é referido em sua 
acepção mais estrita, mas abrange todos os instrumentos normativos, inclusive as emendas 
constitucionais. 
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Em primeiro lugar, deve-se dizer que a alegação de que o contido no inciso XXXVI, 
art. 5º, da CF 1988 teria como destinatário apenas o legislador infraconstitucional, posto que, 
expressamente, determina que “a lei [sem grifo no original] não prejudicará...” pode ser 
considerada de primária literalidade. Tal tese, privilegiando e acionando unicamente a 
interpretação gramatical, provoca uma contradição, uma vez que acaba por admitir que o 
legislador no exercício do poder constituinte de reforma - que é um poder limitado - estaria 
imune a uma limitação, imposta pelo constituinte originário. Tal entendimento pode lembrar a 
tese da dupla revisão, com todas as críticas que desperta. Examinando a questão, Ayres Britto 
e Pontes Filho consignaram que:  

 
As emendas têm força impositiva superior à da lei – certo é dizê-lo –, mas 
nem por isso estão liberadas da vedação constitucional da imposição de 
prejuízo do direito já adquirido pelo respectivo titular. Se elas não foram 
incluídas na disposição literal do inciso XXXVI do art. 5º da Magna Carta 
(“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada”), foi pela principal razão de que o direito ali referido é o concedido 
pela lei. Não o concedido pela Constituição diretamente. Com efeito, o 
direito adquirido a que se referiu o mencionado dispositivo constitucional foi 
o conferido por lei, exclusivamente, pois os direitos conferidos pela 
Constituição mesma, de modo pronto e acabado, não se encontram a mercê 
da lei. A lei não pode desconsiderar os direitos subjetivos que o próprio 
Texto Magno plasmou de todo, sem que ele mesmo admitisse a menor 
constrição por via legal, como, por exemplo, os constitutivos da liberdade de 
manifestação do pensamento, de reunião e de sindicalização, ou os 
consistentes na estabilidade dos servidores públicos civis e na 
irredutibilidade dos respectivos vencimentos.101 

 
Ora, se, como já vimos, entre as chamadas cláusulas pétreas da Constituição, estão os 

direitos e garantias fundamentais, e, se a própria Constituição originária, entre os direitos e 
garantias fundamentais, previu expressamente a garantia do direito adquirido (o art. 5º, 
XXXVI, CF), não faz sentido afirmar que tal garantia não estaria abarcada pela proteção 
                                                           
101  BRITTO, Carlos Ayres; PONTES FILHO, Valmir. Direito Adquirido contra as Emendas 
Constitucionais. Revista de Direito Administrativo, v. 202, p. 75-80, out/dez, 1995. p. 77. 
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petrificadora, uma vez que o próprio constituinte originário “disse” exatamente o contrário. 
Nas abalizadas palavras de Raul Machado Horta: 

 
à emenda constitucional é vedado, por cláusula expressa da Constituição, 
propor a abolição do princípio que protege o direito adquirido contra a lei 
prejudicial a ele. O mencionado princípio é direito individual, integrando o 
título dos “Direitos e Garantias Fundamentais”, que a Constituição deu por 
irreformável.102 

 
Esse também o entendimento de Luís Roberto Barroso quando, após ressaltar que a 

regra do art. 5º, inciso XXXVI, atinge, primariamente, ao legislador e, reflexamente, aos 
órgãos judiciários e administrativos, afirma que:  

 
seu alcance atinge, também, o constituinte “derivado”, haja vista que a não-
retroação, nas hipóteses constitucionais, configura direito individual, que, 
como tal, é protegido pelas limitações materiais do art. 60, § 4º, IV. Disso 
resulta que as emendas à Constituição, tanto quanto às leis 
infraconstitucionais, não podem malferir o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada.103 
 

Deste modo, As modificações produzidas por uma emenda constitucional, 
encontrando situações consolidadas e situações que estão a se processar sob a égide de 
dispositivos constitucionais então em vigor, defrontam-se com dois tipos de relações: ou 
relações jurídicas que estão protegidas pelos princípios constitucionais e pelos impeditivos 
constantes do art. 60, § 4º (e as situações consolidadas e por se consolidar não podem ser 
atingidas por modificações introduzidas no texto originário, valendo as novas normas apenas 
para situações futuras);  ou relações jurídicas não amparadas diretamente pelas limitações ao 

                                                           
102 HORTA, Raul Machado. Constituição e Direito Adquirido. Revista de Informação Legislativa, v. 
28, n. 112, p. 69-86, out/dez, 1991. p. 85. 
103  BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 52. 
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poder de emendar, sendo, então, as novas disposições aplicadas imediatamente e em toda a 
sua extensão e amplitude. 

Embora a antiga jurisprudência do STF (RTJ 114/237, entre outras) tenha se 
manifestado no sentido de que não há direito adquirido contra texto constitucional, seja 
resultante do exercício do poder constituinte originário ou derivado, tal afirmação levou em 
consideração o sistema constitucional anterior, que não estabelecia as atuais limitações 
materiais, chamadas “cláusulas pétreas” (art. 60, § 4º, inciso IV). 

Tanto é que, em 2006, o STF, embora por apertada maioria de um voto, entendeu que 
membros aposentados da Corte, que recebiam quantia superior ao teto salarial extraído da 
Emenda Constitucional n. 41/2003, faziam jus – tendo adquirido direito a tanto, insuscetível 
de ser atingido pela Emenda - a continuar a perceber montante que superava o teto, até que a 
quantia excedente viesse a ser absorvida por subsídio posterior de maior valor104. Em outra 
ocasião, por ferir direito adquirido e a garantia da coisa julgada, além de destoar do direito 
fundamental à igualdade, o STF suspendeu, por inconstitucionais, dispositivos da Emenda 
n.30/2000 à Constituição, confirmando, uma vez mais, a possibilidade de se argüirem esses 
direitos e garantias individuais contra deliberações do poder constituinte de reforma.105 
 
4.2.4.6 Criação de Novos Direitos Fundamentais pelo poder de emenda 

 
Se a proteção fornecida pela cláusula pétrea impede que os direitos fundamentais 

sejam abolidos ou tenham o seu núcleo essencial amesquinhado, não tolhe, evidentemente, o 
legislador reformista de ampliar o catálogo existente.  

A questão que pode ser posta, no entanto, é a de saber se os novos direitos criados 
serão também eles cláusulas pétreas. Para enfrentá-la é útil ter presente o que se disse sobre a                                                            
104  MS 24.875/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 11-05-2006, InfoSTF, 426, 8 a 
12/05/2006. 105 ADI MC 2.356, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 19/05/2011. 
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índole geral das cláusulas pétreas. Lembre-se que elas se fundamentam na superioridade do 
poder constituinte originário sobre o de reforma. Por isso, aquele pode limitar o conteúdo das 
deliberações deste. Não faz sentido, porém, que o poder de reforma limite-se a si próprio. 
Como ele é o mesmo agora e no futuro, nada impedirá que o que hoje se proibiu, amanhã 
permita. Enfim, não é cabível que o poder de reforma crie cláusulas pétreas. Apenas o poder 
constituinte originário pode fazê-lo. Se o poder constituinte de reforma não pode criar 
cláusulas pétreas, o novo direito fundamental que venha a estabelecer – diverso daqueles que 
o constituinte originário quis eternizar – não poderá ser tido como um direito perpétuo, livre 
de abolição por uma emenda subseqüente. 

Cabe, porém, lembrar que, no fim, a cláusula de abertura (art. 5º, §2º, da CRFB) 
consiste num mecanismo de ampliação do rol dos direitos fundamentais já existentes. Mesmo 
quando se conceitua os direitos fundamentais como sendo aqueles positivados 
constitucionalmente, tal positivação deve ser encarada à luz da não-taxatividade, demandando 
não apenas a proteção a direitos implícitos e decorrentes do regime e dos princípios; como 
também àqueles provenientes de uma eventual ampliação conceitual atribuída a direito 
fundamental já consagrado, quer taxativa, quer não taxativamente, pela Constituição. 

Com efeito, é possível que uma emenda à Constituição acrescente dispositivos ao 
catálogo dos direitos fundamentais sem que, na realidade, esteja criando direitos novos. A 
emenda pode estar apenas especificando direitos já concebidos pelo constituinte originário: o 
direito já existia, passando a ser apenas a ser mais bem explicitado (e, nesse caso, a cláusula 
pétrea já o abrangia). Além disso, é possível também que um direito fundamental venha sofrer 
mudanças de índole hermenêutica, de maneira a tornar-se mais abrangente, e que, no âmbito 
dessa sua nova concepção, traga consigo outros direitos implícitos. Tanto no primeiro quanto 
no segundo caso, atribuir a um "novo direito" o título de fundamental não passaria 
necessariamente pela alteração da Constituição formal.  
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5 CONCLUSÕES 
 
De tudo o que foi exposto, podemos chegar às seguintes conclusões: 
1 - graças à chamada “cláusula de abertura”, prevista no §2º do art. 5º de nossa Carta, 

que consagra o conceito materialmente aberto de direitos fundamentais, poder-se-á não só 
cogitar da existência de direitos e garantias fundamentais no título II do texto constitucional, 
mas também: direitos e garantias fundamentais em outras partes do texto constitucional; 
direitos e garantias fundamentais sediados em tratados internacionais; direitos e garantias 
fundamentais implícitos (posições fundamentais subentendidas nas normas definidoras de 
direitos e garantias fundamentais); e direitos e garantias fundamentais decorrentes do regime e 
dos princípios. 

2 - Os atributos de ilimitação e incondicionamento que a doutrina costuma atribuir ao 
Poder Constituinte Originário não são absolutos. Quando o classificamos como ilimitado e 
incondicionado, estamos dizendo que o é apenas em relação ao Direito positivo preexistente.  

3 - As normas do poder constituinte originário são dotadas de eficácia retroativa 
mínima, ou seja: salvo no caso de expressa disposição em contrário, a Constituição não desfaz 
os efeitos passados de fatos passados, mas alcança os efeitos futuros de fatos a ela anteriores. 

4 - A expressão emenda tendente a abolir, contida no § 4º, art. 60, CR 1988, não 
estabelece que está vedada qualquer espécie de emenda que verse sobre direitos ou garantias 
fundamentais, mas apenas aquelas capazes de suprimi-los, que os desfigure ou os torne 
impraticáveis. Em suma, apenas são vedadas as emendas constitucionais que lhes atinjam o 
”núcleo essencial”. 

5 – Embora seja inegável a superioridade do Poder Constituinte Originário sobre o 
derivado, uma vez que este é instituído por aquele, não se pode falar em hierarquia entre as 
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normas inseridas na constituição por meio de manifestação do Poder Constituinte Derivado 
(de emenda ou revisão) e as normas do texto original da Constituição.  

6 - Os princípios basilares da Carta Maior restarão malogrados se o poder constituinte 
reformador, valendo-se de um duplo processo de revisão, revogar ou alterar as cláusulas 
intangíveis, seja esvaziando-as, seja mitigando-as.  

7 – Não só os direitos e garantias individuais enumerados no Capítulo I do Título II da 
Constituição estão abarcados pela proteção petrificadora conferida pelo texto constitucional, 
mas também aqueles previstos, quer expressa, quer implicitamente, em outras partes do texto 
constitucional.  

8 – Tendo em vista que a razão de ser das assim chamadas cláusulas pétreas é a 
preservação da identidade constitucional, e que todos os direitos e garantias materialmente 
fundamentais emanam do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos principais 
fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, CF), pode-se afirmar, com 
categoria, que não só os direitos individuais constituem cláusulas pétreas, mas também: os 
demais direitos e garantias fundamentais expressamente previstos em outras partes do texto 
constitucional que não o Capítulo I do Título II; os direitos e garantias fundamentais sediados 
em tratados internacionais; os direitos e garantias fundamentais implícitos no texto 
constitucional (posições fundamentais subentendidas nas normas definidoras de direitos e 
garantias fundamentais); e os direitos e garantias fundamentais decorrentes do regime e dos 
princípios. Todos eles estão abarcados pela proteção petrificadora. 

9 - Uma vez que não existe inovação na legislação ordinária no que se refere aos 
direitos e garantias fundamentais, a petrificação apenas atinge a legislação infra-legal de 
forma indireta. 

10 - As emendas constitucionais, indo de encontro a situações jurídicas que estão 
protegidas pelos princípios constitucionais e pelos impeditivos constantes do art. 60, § 4º, não 
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podem atingi-las, valendo as novas normas apenas para situações que se constituírem 
futuramente. 

11 – Embora não seja cabível que o poder de reforma crie cláusulas pétreas, é possível 
que uma emenda à Constituição acrescente dispositivos ao catálogo dos direitos fundamentais 
sem que, na realidade, esteja criando direitos novos (a emenda pode estar apenas 
especificando direitos já concebidos pelo constituinte originário).  

12 - é possível que um direito fundamental venha sofrer mudanças de índole 
hermenêutica, de maneira a tornar-se mais abrangente (nunca mais restrito!), e que, no âmbito 
dessa sua nova concepção, traga consigo outros direitos implícitos, sem que isso implique 
numa alteração da Constituição formal.  
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