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RESUMO 

 
O presente artigo objetiva analisar os limites do poder de reforma constitucional e o 

tratamento dado às Cláusulas Pétreas no ordenamento jurídico brasileiro. A partir de uma 
abordagem histórica, busca-se entender como este núcleo intangível influencia na rigidez 
constitucional e na proteção dos direitos fundamentais.  

Além disso, do direito antigo ao contemporâneo, busca-se entender atuais conflitos 
doutrinários, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e os impactos sociais sobre a 
constitucionalidade das Propostas de Emenda à Constituição sobre a prisão em segunda instância 
e a redução da maioridade penal. 
 
 
Palavras-chave: Cláusulas Pétreas; poder constituinte; Constituição Federal; rigidez 
constitucional; direitos fundamentais. 
 
 

ABSTRACT 
 

This article aims to analyze the limits of the power of constitutional reform and the 
treatment given to the Cláusulas Pétreas in the Brazilian legal system. From a historical approach, 
we seek to understand how this intangible core influences constitutional rigidity and the protection 
of fundamental rights. 
  Furthermore, from the ancient to the contemporary law, we seek to understand current 
doctrinal conflicts, the position of the Federal Supreme Court and the social impacts on the 
constitutionality of the prison after the second trial and the reduction of the legal age for prison 
punishment. 
 
 
 
Key-words: Cláusulas Pétreas; constituinte power; Federal Constitution; constitucional rigidity; 
fundamental rights. 
 
 
   RESUMÉ 
  

Cet article a pour objectif d’analyser les limites du pouvoir de réforme constitutionnelle 
et le traitement réservé aux Cláusulas Pétreas dans le système juridique brésilien. D'un point de 
vue historique, nous cherchons à comprendre comment ce noyau intangible influence la rigidité 
constitutionnelle et la protection des droits fondamentaux. 
  De plus, du droit ancien au droit contemporain, nous cherchons à comprendre les conflits 
doctrinaux actuels, la position de la Cour Suprême Fédérale et les impacts sociaux sur la 
constitutionnalité de la prison après le second jugement et la réduction de la majorité pénale. 
 
 
Mots-clés: Cláusulas Pétreas; pouvoir constituant; Constitution Fédérale; rigidité 
contitutionnelle; droits fondamnentaux. 
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1- Introdução  
 
 

O instituto das Cláusulas Pétreas, com origem na Constituição Americana de 1787, 
chegou pela primeira vez ao Brasil, de forma explícita, na Constituição da República de 1891. 
Com o passar do tempo, sofreu mudanças conforme a necessidade social de cada período 
histórico, até se efetivar na Constituição da República de 1988, no Art. 60, §4º: 
 

“§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir: 

 
I - a forma federativa de Estado; 

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

 
III - a separação dos Poderes; 

 
IV - os direitos e garantias individuais.” 

  
 As Cláusulas Pétreas se distinguem das outras normas constitucionais pela sua 
impossibilidade de alteração ou supressão do texto constitucional. Conforme o dispositivo 
supracitado, não é possível que o poder constituinte derivado reformador delibere sobre a abolição 
destas garantias.  

Portanto, a ideia deste núcleo essencial é fornecer segurança jurídica e limitar o poder do 
Estado em face do povo, de forma que impeça arbitrariedades, proteja direitos fundamentais e a 
democracia. 

Em direito comparado, as limitações de reforma também estão presentes na Constituição 
francesa de 1958 (Art. 89, alínea 5), na Constituição italiana de 1947 (Art. 139), na Lei 
Fundamental da República Alemã de 1949 (Art. 79, Alínea 3), na Constituição da República 
portuguesa de 1976 (Art. 290), dentre muitas outras. 
 Antes de adentrar ao tema, vale ressaltar uma breve análise histórica à respeito da rigidez 
constitucional no direito alemão. 
 
  
  1.1 – Rigidez Constitucional, suas variações e o advento do fascismo 
 
 

Após a primeira guerra mundial, a Constituição Alemã de 1919 (Constituição de 
Weimar), reconhecida pelo seu inovador modelo democrático de programas sociais, influenciou 
o direito público de diversos países ocidentais, inclusive o Brasil, na Constituição de 1934. 

Contudo, em razão das críticas do processo histórico-constitucional norte-americano que, 
por sua rigidez, encontrou dificuldade na abolição da escravatura, além de ter sido considerada 
causa da Guerra da Secessão, a Constituição de Weimar foi positivada com maior flexibilidade 
no que tange as suas regras de reforma. 

Com base nesta menor rigidez, diante de uma grave crise econômica e social, o governo 
alemão, sob o manto da legalidade, utilizou-se das brechas constitucionais para institucionalizar 
um regime de ideologia nazista que culminou em diversos atos atentatórios à humanidade. 



	 7	

Doravante, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Constituição Alemã de 1949 
recuperou seu núcleo essencial a fim de proteger princípios e instituições do Estado de Direito, 
tornando o direito constitucional mais sólido para limitar as arbitrariedades governamentais.  

Neste sentido, cumpre destacar que o valor de uma Constituição rígida é fundamental 
para a manutenção de uma democracia estável e prevenção de insurgências tirânicas. 
 
 

2- Poder Constituinte 
 
 

O Poder Constituinte é o poder de construção, supressão ou alteração de uma 
Constituição, exercido pelo povo, direta ou indiretamente, a fim de estabelecer uma ordem 
jurídica compatível com as demandas sociais contemporâneas e futuras. 

Em outras palavras, Canotilho conceitua:  
 
“O poder constituinte se revela sempre como uma 
questão de ‘poder’, de ‘força’ ou de ‘autoridade’ política 
que está em condições de, numa determinada situação 
concreta, criar, garantir ou eliminar uma Constituição 
entendida como lei fundamental da comunidade 
política”. (CANOTILHO, 2002) 
 

De acordo com o Parágrafo Único, do Artigo 1º, da CRFB/88, todo poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Neste 
sentido, nos termos do Art. 14, da CRFB/88, o povo exerce o poder constituinte indiretamente a 
partir do voto ou referendo, e diretamente a partir de um plebiscito ou iniciativa popular.  

Contudo, fora do texto constitucional, há outras formas de evocar o poder constituinte, 
mediante, por exemplo, uma revolta popular ou assembléia constituinte, de forma que crie uma 
nova constituição ou revogue uma já existente. Assim conceitua Pedro Lenza, em seu livro de 
Direito Constitucional:  

 
“O Poder Constituinte Originário pode ser subdividido 
em histórico (ou fundacional) e revolucionário. Histórico 
seria o verdadeiro poder constituinte originário, 
estruturando, pela primeira vez, o Estado. 
Revolucionário seriam todos os posteriores ao histórico, 
rompendo por completo com a antiga ordem e 
instaurando uma nova, um novo Estado.” 

  
 

2.1 - Hiato Constitucional  
  
 
A palavra hiato tem origem no termo latim “hiatus”, cujo significado é: “abertura, fenda, 

lacuna”, abrangendo diferentes conceitos e aplicações. No sentido figurado, um hiato representa 
uma falha e pode ainda ser definido como uma interrupção entre dois acontecimentos. 

No Direito, o termo “hiato constitucional”, desenvolvido por Ivo Dantas em sua tese de 
mestrado, em 1976, é utilizado em referência ao período de disparidade política entre a realidade 
social e uma norma fundamental antiquada. Em outras palavras, o hiato constitucional ocorre 
quando a Constituição não está em confluência com os anseios populares e somente desaparece 
quando se compatibiliza com estas demandas. 

No Curso de Direito Constitucional, do ilustre autor Ingo Wolfgang Sarlet, o próprio 
define o instituto: 
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“(...) o tempo que se situa entre a ruptura constitucional 
e a reconstitucionalização – período este que costuma ser 
designado hiato constitucional.” 

 
Contudo, a história brasileira nos apresentou o hiato autoritário. Diante do hiato 

constitucional, e de forma reacionária, o hiato autoritário ocorre a partir da manifestação de um 
poder oportunista que define novas normas inconstitucionais provindas de uma estrutura de 
dominação política, como ocorreu nas instaurações dos regimes ditatoriais do Estado Novo e no 
Golpe Militar de 1964.  

Neste sentido, em tempos de crises constitucionais, a sociedade civil deve se atentar em 
proteger a solidez democrática. De forma correta, a resolução do hiato pode ocorrer por mutação 
constitucional (trataremos no Capítulo 4), mediante uma revolução ou via reforma constituinte.  
 
 

2.2 -  Poder Constituinte Originário 
 
 
O Poder Constituinte Originário, também chamado de Genuíno, Inicial, ou de 1º Grau,  

se manifesta quando há uma nova organização político-legislativa, mediante uma assembléia 
constituinte ou outorga. 

A manifestação do Poder Constituinte Originário pode ser classificado em histórico (ou 
fundacional) e revolucionária. A primeira classificação ocorre quando cria-se uma carta 
fundamental não existindo nenhuma outra precedente. A segunda classificação provém da 
supressão da antiga constituição positivada, criando-se uma substituta. 

O Poder Constituinte Originário tem como característica ser: inicial, autônomo, ilimitado 
juridicamente, incondicionado, soberano na tomada de suas decisões, num poder de fato, poder 
político e permanente. 

No livro de Direito Constitucional, escrito por Pedro Lenza, encontramos a notável 
definição dessas características:  
 

“a) inicial, pois instaura uma nova ordem jurídica, 
rompendo, por completo, com a ordem jurídica anterior; 
b) autônomo, visto que a estruturação da nova 
constituição será determinada, autonomamente, por 
quem exerce o poder constituinte originário; 
c) ilimitado juridicamente, no sentido de que não tem de 
respeitar os limites postos pelo direito anterior, com as 
ressalvas a seguir indicadas e que passam a ser uma 
tendência para os concursos públicos; 
d) incondicionado e soberano na tomada de suas 
decisões, porque não tem de submeter-se a qualquer 
forma prefixada de manifestação; 
e) poder de fato e poder político, podendo, assim, ser 
caracterizado como uma energia ou força social, tendo 
natureza pré-jurídica, sendo que, por essas 
características, a nova ordem jurídica começa com a sua 
manifestação, e não antes dela; 
f) permanente, já que o poder constituinte originário não 
se esgota com a edição da nova Constituição, 
sobrevivendo a ela e fora dela como forma e expressão 
da liberdade humana, em verdadeira ideia de 
subsistência. Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 
essa característica decorre de fórmula clássica prevista 
no art. 28 da Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, editada como preâmbulo da Constituição 
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francesa de 1793 e “... no sentido de que o homem, 
embora tenha tomado uma decisão, pode rever, pode 
mudar posteriormente essa decisão...”.6 Isso não 
significa que o poder constituinte originário permanente 
e “adormecido” sairá desse estado de “hibernação” e de 
“latência” a todo e qualquer momento, até porque 
instauraria indesejada insegurança jurídica. Para tanto, 
deve haver o “momento constituinte”, uma situação tal 
que justifique e requeira a quebra abrupta da ordem 
jurídica.” 

  
  
 2.2.1 – A suposta convocação do Poder Constituinte Originário durante o governo 
Dilma 
 
 
 Durante as manifestações de 2013, em decorrência das reivindicações de reforma política 
no sistema brasileiro, a então Presidente Dilma Roussef anunciou, além de outras propostas, que 
convocaria uma assembleia nacional constituinte exclusiva e específica para realizar a referida 
reforma. Assim, ocorreria a implementação desta, por meio de uma constituinte exclusiva, que 
seria autorizada por plebiscito popular. 

Contudo, tal pronunciamento presidencial demonstrou ser uma flagrante afronta à 
Constituição. Em que pese haver a necessidade de uma reforma política no Brasil, o poder 
constituinte originário só poderia ser instrumentalizado mediante assembléia constituinte ou 
outorga. Não há fundamento técnico-jurídico na Constituição que convoque uma assembleia 
nacional para a referida reforma. 

Desta forma, tal ato seria totalmente inconstitucional posto que, a reforma da Carta 
Fundamental de 1988 só pode ocorrer mediante Projeto de Emenda à Constituição, respeitando, 
portanto, os limites materiais e formais, implícitos ou explícitos, presentes no texto constitucional. 
   
 
 2.3-  Poder Constituinte Derivado Reformador 
 
 
 O Poder Constituinte Derivado Reformador, também chamado de Constituído, Instituído, 
Secundário, de Segundo Grau ou Remanescente, é instituído pelo Poder Constituinte Originário 
e provém da necessidade de criação, alteração ou supressão de pontos no texto constitucional, em 
decorrência de demandas sociais.  
 Assim, Ingo Wolfgang Sarlet define: 

 
“A expressão  “reforma” refere-se, neste sentido, 
a toda e qualquer alteração formal – isto é, de 
acordo com os parâmetros preestabelecidos – da 
Constituição, independentemente de sua 
abrangência.” 

 
   

Neste sentido, o Poder Constituinte Derivado Reformador tem como características ser 
limitado, condicionado e um poder político. 

Limitado pois é instituído pelo Poder Constituinte Originário que estabelece regras de 
procedimento e matéria, a fim de manter uma identidade e impedir que se crie outra constituição 
utilizando-se do processo de reforma. Condicionado pois depende das regras constitucionais pré-
existentes e poder político pois é fruto de uma energia social. 
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Contudo, alguns autores preferem chamá-lo de Poder de Reforma, posto que o Poder 
Constituinte seria apenas o originário. Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, em seu Livro de 
Direito Constitucional: 
 

“cada vez mais autores têm abandonado a 
expressão poder constituinte derivado, mediante 
o argumento de que, se tal expressão do poder 
constituinte é derivada, não há falar 
propriamente em poder constituinte.” 

 
 No Direito Brasileiro as reformas constitucionais se manifestam mediante uma Proposta 
de Emenda à Constituição. 

 
 

 3 – Emenda Constitucional 
   
  
 A Emenda Constitucional é o ato de retificar ou aditar a Constituição, na sua parte 
defeituosa, de modo que a nova regra tenha o mesmo status de uma norma constitucional, ou seja, 
não tenha inferioridade hierárquica às demais. 
 Por não se tratar de uma mera reforma legislativa, o seu procedimento é mais dificultoso 
em decorrência da rigidez constitucional. Como já dito, em outras palavras, tal rigidez é 
fundamental para a manutenção da identidade constitucional. 
 No Brasil, o fundamento da Emenda à Constituição está positivada no Art. 60, da 
CRFB/88: 
  
 

DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

 
II - do Presidente da República; 

 
III - de mais da metade das Assembléias 
Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 
relativa de seus membros. 

 
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na 
vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio. 

 
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 

 
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, com o respectivo número de 
ordem. 
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§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir: 

 
I - a forma federativa de Estado; 

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

 
III - a separação dos Poderes; 

 
IV - os direitos e garantias individuais. 

 
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda 
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 
objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa. 

 
 Ao analisar o dispositivo supracitado, percebe-se que a CRFB/88 estabelece limitações 
materiais, circunstanciais e formais. 
  As limitações materiais, como tema principal do presente artigo, serão tratadas no item 
3.2, em apartado. Mas cumpre realizar uma breve análise dos outros limites, quais sejam os 
circunstanciais e formais. 
 Os limites circunstanciais encontram-se no §1º, do Art. 60, da CRFB/88, de modo que 
durante uma eventual intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, o Poder 
Constituinte Derivado Reformador está impedido de realizar emendas.  

Assim, em virtude da fragilidade institucional em tempos de crise, o constituinte 
originário, em defesa da segurança jurídica, limitou possíveis emendas nestas circunstâncias. 
 Já os limites formais encontram-se nos incisos I a III, e §§ 2º,3º e 5º, do Art. 60, da 
CRFB/88. Também chamados de limites procedimentais, tratam-se de regras de procedimento 
mais rígidas que devem ser observadas pelo legislador.  

 Deste modo, deve-se respeitar o rol de legitimados para propor e promulgar o projeto de 
emenda, o quórum estabelecido na constituição e a impossibilidade de nova proposição de matéria 
rejeitada em mesma sessão legislativa. Caso contrário poderá ser declarada a 
inconstitucionalidade formal da emenda. 
 
 3.1- Limitações Materiais de Reforma  
 
 As limitações materiais ao Poder Constituinte Derivado Reformador são chamadas de 
Cláusulas Pétreas pela doutrina. O adjetivo “pétrea” denota da palavra petrificada, no sentido de 
ser algo imutável e perpétuo. 

Dispostas no Art. 60, §4º, I a IV, da CRFB/88, são matérias intangíveis ao processo de 
reforma a fim de manter o núcleo essencial da Constituição.  

Assim, o constituinte estabeleceu que não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e 
periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais. 

Nas palavras de Gilmar Mendes:  
 
“O fato de o constituinte (poder constituinte originário) 
ter considerado certos conteúdos tão relevantes a ponto 
de colocá-los sob a proteção das “cláusulas pétreas” leva 
à constatação de que justamente nestes dispositivos se 
encontram ancorados os elementos e princípios 
essenciais da ordem constitucional.” 
 

 3.1.1 – Deliberação 
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 Destarte, o Art. 60, da CRFB/88,  em seu §4º, menciona a impossibilidade de deliberação. 

Assim, cumpre destacar a proibição, não somente de se efetivar no ordenamento jurídico uma 
emenda materialmente inconstitucional, como também a proibição de deliberar, ou seja, o próprio 
debate sobre a tendente abolição de matéria considerada como cláusula pétrea é reprimido pela 
constituição. 

Contudo, o controle sobre a deliberação deve ser razoável e proporcional ao agravo, 
evitando-se, portanto, um bloqueio exagerado do pensamento político. Neste sentido, Luís 
Roberto Barroso, em sede doutrinária, assenta que: 

 
“A locução ‘tendente a abolir’ deve ser 
interpretada com equilíbrio. Por um lado, ela 
deve servir para que se impeça a erosão do 
conteúdo substantivo das cláusulas protegidas. 
De outra parte, não deve prestar- se a ser uma 
inútil muralha contra os ventos da história, 
petrificando determinado status quo. A 
Constituição não pode abdicar da salvaguarda de 
sua própria identidade, assim como da 
preservação e promoção de valores e direitos 
fundamentais; mas não deve ter a pretensão de 
suprimir a deliberação majoritária legítima dos 
órgãos de representação popular, juridicizando 
além da conta o espaço próprio da política. O juiz 
constitucional não deve ser o prisioneiro do 
passado, mas militante do presente e passageiro 
do futuro.” 

  
 3.1.2 – A forma federativa de Estado 
 
 A forma federativa do Estado, instituída pela primeira vez na Constituição da República 
de 1891, é a divisão político-administrativa do território brasileiro em estados membros da União 
e possui como características principais a auto-administração, o auto-governo e a auto-
administração. A autonomia de organização regional foi considerada fundamental pelo poder 
constituinte originário e corroborada no Art. 1º, da CRFB/88: 
 

“TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, (...)”  

  
 Assim como no Art. 18, da CRFB/88, o pacto federativo é reforçado: 
 

“Art. 18. A organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição.”      

 
 3.1.3 – O voto direto, secreto, universal e periódico 
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 O voto direto, secreto, universal e periódico, por sua vez, foi uma reconquista recente na 
história brasileira e um marco da CRFB/88. Após 21 anos de ditadura, o povo brasileiro voltou a 
possuir o direito fundamental da cidadania ativa, nos termos do Art. 14, da CRFB/88:  

 
“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: (...)” 
 

O voto direto é o poder do cidadão escolher os seus representantes sem intermédio de 
parlamentares. O voto secreto, por sua vez, é uma garantia que objetiva evitar uma prática 
recorrente do Brasil coronelista, o chamado voto de cabresto. Durante a República Velha, entre 
1891 e 1930, o voto aberto, por ser de conhecimento público, constrangia a liberdade de voto do 
eleitor e favorecia a coação do poder local, fraudando-se, desta forma, as eleições.  

Já, o sufrágio universal significa que qualquer cidadão a partir de 16 anos poderá votar, 
sem distinção de sexo, etnia, crença ou classe social. Por fim, a periodicidade é consequência 
direta do princípio democrático, no qual a alternância de poder é fundamental para preservar a 
pluralidade de ideias e evitar governos autoritários.   
  
 3.1.4 - A separação dos Poderes 

 
 No livro o “Espírito das Leis”, escrito por Charles-Louis de Secondat, político, filósofo e 
escritor francês, mais conhecido como Montesquieu, foi criada a teoria dos três poderes. 

A ideia principal era dar autonomia aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de 
modo que um poder limitasse o outro, mediante uma fiscalização mútua e harmônica.  

No Direito Brasileiro, com a abolição do poder Moderador, a tripartição dos poderes 
surgiu pela primeira vez na Constituição de 1891 e se manteve presente até os dias atuais. 

Desta forma, na Lei Fundamental de 1988, a separação dos Poderes foi positivada no seu 
Art. 2º: 
     

“Art. 2º São Poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 

 
Na prática, cada poder tem sua função, qual seja de legislar, julgar ou administrar. Neste 

sentido, não deve ocorrer a usurpação de competências, sob pena de ser declarada a 
inconstitucionalidade material. O respeito à separação dos Poderes é fundamental para a 
manutenção da solidez das instituições constitucionais, em primazia ao princípio da segurança 
jurídica e ao princípio democrático. 
  

3.1.5 - Os direitos e garantias individuais 
 

 De acordo com a doutrina majoritária, os direitos e garantias individuais, petrificados pela 
Constituição de 1988, em seu rol de limitações materiais, se encontram nos Capítulos I a V, do 
Título II, da CRFB/88.  

Neste sentido, os direitos e deveres individuais e coletivos do Art. 5º, os direitos sociais 
do Art. 6º ao 11, os direitos de nacionalidade do Art. 12 e 13, os direitos políticos do Art. 14 ao 
16, e o direito de liberdade de associação partidária do Art. 17, são espécies dos direitos e garantias 
fundamentais. 
  Contudo, há quem entenda que apenas os direitos fundamentais de natureza individual 
seriam considerados cláusulas pétreas, excluindo-se, portanto, os direitos sociais, políticos e 
partidários.  
 De maneira geral, os direitos e garantias individuais são decorrentes do princípio da 
dignidade da pessoa humana e são protegidos para manter a identidade da Constituição. Assim 
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sendo, os direitos fundamentais coletivos, quando suprimidos, produzem efeitos indiretos sobre 
os direitos individuais.  

Desta forma, entende-se que a restrição interpretativa dos limites materiais do inciso IV, 
do §4º, do Art. 60, da CRFB/88, privilegiando somente os individuais ameaçaria a ordem 
constitucional. Adota-se, portanto, a exegese inclusiva de todos os direitos fundamentais no rol 
de cláusulas pétreas. 
 
 3.2 – Limitações Implícitas de Reforma 
 
 As limitações implícitas são as cláusulas pétreas que não estão expressamente escritas na 
Carta Fundamental. A partir de uma dedução lógica, em defesa do princípio unitário 
constitucional, entende-se que estas limitações devem ser protegidas com a mesma força 
normativa e o mesmo valor pétreo das limitações explícitas, por decorrência concreta do texto 
constitucional. 

Sobre o assunto, José Gomes Canotilho chama a atenção para: 
 

“o risco das constituições, especialmente as que 
não contêm limitações expressas (cláusulas 
pétreas), se transformarem em constituições 
provisórias, verdadeiras constituições em 
branco, à mercê da discricionariedade do poder 
reformador.” 

  
Desta maneira, por mais que não haja proibição expressa, a doutrina majoritária entende 

ser insuscetível de reforma os próprios dispositivos que definem as cláusulas pétreas, ou seja, o 
Art. 60, da CRFB/88, em especial atenção ao seu §4º.  

A vedação mais notória, no meio acadêmico, diz respeito à impossibilidade de aplicação 
da teoria da Dupla Revisão, na qual, mediante uma manobra procedimental, se modificaria uma 
cláusula pétrea após alteração do seu fundamento de validade. Desta forma, à título de exemplo, 
não é possível uma Emenda Constitucional suprimir o Art. 60, §4º, I, da CRFB/88, e, 
posteriormente, uma outra Emenda abolir a forma federativa de Estado.  

Ainda, tema relevante no direito brasileiro, é a limitação implícita sobre a impossibilidade 
de alteração do titular do poder constituinte originário ou do titular do poder constituinte derivado.  
   
 
 4 - Mutação Constitucional 
 
 
 Em síntese, o instituto da Mutação Constitucional, que pode ser manifestado pela 
Suprema Corte, pela administração pública, pelos costumes constitucionais, ou pela atuação do 
legislador, ocorre com a mudança de interpretação do texto constitucional, sem o crivo 
procedimental de uma reforma constitucional, ou seja, sem alteração formal da norma 
fundamental, a fim de se adaptar à uma nova realidade social. 
 Luís Roberto Barroso, por sua vez, afirma: 
 

 “(...) a mutação constitucional consiste em uma 
alteração do significado de determinada norma 
da Constituição, sem observância do mecanismo 
constitucionalmente previsto para as emendas e, 
além disso, sem que tenha havido qualquer 
modificação de seu texto. Esse novo sentido ou 
alcance do mandamento constitucional pode 
decorrer de uma mudança na realidade fática ou 
de uma nova percepção do Direito, uma releitura 
do que deve ser considerado ético ou justo. Para 
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que seja legítima, a mutação precisa ter lastro 
democrático, isto é, deve corresponder a uma 
demanda social efetiva por parte da coletividade, 
estando respaldada, portanto, pela soberania 
popular”. 
 

 Segundo leciona Dirley da Cunha Júnior: 
 

“Mais do que co-participante do processo de 
criação do Direito, o juiz passa a desempenhar, 
por meio da interpretação constitucional, uma 
atividade de atualização da Constituição, 
operando uma verdadeira mutação 
constitucional ou mudança informal do texto 
constitucional” 
 

Como abordado no presente artigo, no item 2.1, do Capítulo 2, ao surgir um hiato 
constitucional, a solução deste pode ser feita mediante uma Mutação Constitucional. Em 
decorrência das mudanças sociais e culturais de uma nação, surge a necessidade de nova 
interpretação constitucional sobre as normas fundamentais antiquadas. 

No Brasil, em virtude da lacuna constitucional de regulamentação dos relacionamentos 
homossexuais duradouros, o poder judiciário, sobrecarregado de inseguranças jurídicas, precisou 
dar uma resposta definitiva ao tratar de questões cíveis sobre sucessões, direitos previdenciários, 
entre outras.  

Desta forma, o direito à união estável entre o homem e mulher, consubstanciado no Art. 
226, §3º, da CRFB/88, foi objeto de mutação constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao 
garantir a constitucionalidade da união homoafetiva, pacificando, portanto, o entendimento. 

Ainda, o não cabimento da prisão civil do depositário infiel, foi pacificado pelo mesmo 
instituto, no Habeas Corpus 91.361, de 2008:  
 

“HABEAS CORPUS” – PRISÃO CIVIL – 
DEPOSITÁRIO LEGAL (LEILOEIRO 
OFICIAL) – A QUESTÃO DA 
INFIDELIDADE DEPOSITÁRIA – 
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS (ARTIGO 7º, n.7) – 
HIERARQUIA CONSTITUCIONAL DOS 
TRATADOS INTERNACIONAIS DE 
DIREITOS HUMANOS – PEDIDO 
DEFERIDO. ILEGITIMIDADE JURÍDICA DA 
DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO 
DEPOSITÁRIO INFIEL. - Não mais subsiste, 
no sistema normativo brasileiro, a prisão civil 
por infidelidade depositária, independentemente 
da modalidade do depósito, trata-se de depósito 
voluntário (convencional) ou cuide-se de 
depósito necessário. Precedentes. TRATADO 
INTERNACIONAL DE DIREITOS 
HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O 
DIREITO INTERNO BRASILEIRO E A 
QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO 
HIERÁRQUICA (...) – Posição hierárquica dos 
tratados internacionais de direitos humanos no 
ordenamento positivo interno do Brasil: natureza 
constitucional (...) Entendimento do Relator, 
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Min. CELSO DE MELLO, que atribui hierarquia 
constitucional às convenções internacionais em 
matéria de direitos humanos. A 
INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO DE MUTAÇÃO INFORMAL 
DA CONSTITUIÇÃO (...) HERMENÊUTICA 
E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS 
FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE 
REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO. Decisão: A Turma, por votação 
unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos 
termos do voto do Relator. Ausente, 
justificadamente, neste julgamento, a Senhora 
Ministra Ellen Gracie. 2ª Turma, 23-09-2008” 
(cf. HC 91.361, Rel. Min. Celso de Mello, j. 
23.09.2008, DJE de 06.02.2009). 

 
 Contudo, assim como os outros mecanismos de reforma estudados neste artigo, a Mutação 
Constitucional possui limites de atuação. O instituto deve ser apreciado a partir de uma 
interpretação sistemática lógico-dedutiva, respeitando a identidade e os princípios 
constitucionais, sob pena de ser considerado um ativismo prejudicial à ordem constitucional. 
 
 
 5 – PEC 410/18, ADC nº 43 e a Prisão em Segunda Instância 

 
 
Na teoria, o processo penal brasileiro é notoriamente conhecido pelo seu caráter 

garantidor dos direitos fundamentais, dos princípios da presunção de inocência, da ampla defesa 
e do contraditório. 

Contudo, é sabido que, na prática, os réus com maior poder aquisitivo conseguem 
postergar as suas condenações por meio da propositura de recursos protelatórios que adiam o 
cumprimento da pena, gerando o sentimento de impunidade perante a sociedade. 

Desta forma, antes de expor o teor da questão, cumpre realizar uma breve análise histórica 
à respeito da possibilidade de cumprimento de pena antes do transito em julgado.  

Até 2009, a execução penal era possível a partir da condenação em segunda instância. 
Contudo, o STF mudou de entendimento e aplicou a interpretação conforme a constituição, 
impossibilitando a referida prisão, com fulcro no Art. 5º, LVII, da CRFB/88: 

 
“TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS 
E COLETIVOS 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
LVII - ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória;” 
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Posteriormente, em 2016, a Suprema Corte, com relatoria do falecido Ministro Teori 

Zavascki, retomou o posicionamento inicial, de forma que possibilitasse o cumprimento da pena 
após o segundo grau recursal. 

Assim sendo, nos dias atuais, em paralelo ao julgamento da Ação Direta de 
Constitucionalidade nº 43, que tramita no Supremo Tribunal Federal, à respeito da validade do 
Art. 283, do Código de Processo Penal, o Projeto de Emenda à Constituição 410/18, que tramita 
na Comissão de Constituição e Justiça, delibera sobre a alteração do Inciso LVII, do Art. 5º, da 
CRFB/88, almejando a seguinte redação:  

 
“LVII – ninguém será considerado culpado até a 
confirmação de sentença penal condenatória em 
grau de recurso.” (PEC nº 410/18). 

 
Desta forma, a fim de possibilitar o cumprimento de pena antes do transito em julgado, o 

Poder Constituinte Derivado Reformador, busca encerrar um debate que se repete há mais de uma 
década, alterando o referido dispositivo constitucional. 
 Todavia, o objeto da PEC 410/18, além de teratológico, demonstra manifesta 
inconstitucionalidade.  
 Conforme abordado no presente artigo, o Poder Constituinte Originário, ao positivar a 
Lei Fundamental de 1988, impôs limites materiais ao Poder Constituinte Derivado Reformador 
no tangente ao poder de reforma sobre temas sensíveis da Constituição. Assim sendo, o 
dispositivo de origem, do Inciso LVII, do Art. 5º, da CRFB/88, trata de Cláusula Pétrea, 
cristalizada pela imutabilidade defendida no Art. 60, §4º, IV, da CRFB/88. Portanto, o parlamento 
não pode alterar o dispositivo constitucional mencionado. 

 Cabe ressaltar ainda, que a Constituição é clara ao proibir, inclusive, a mera deliberação 
de emendas tendentes a abolir direitos e garantias individuais. Logo, ao ferir o direito líquido e 
certo do devido processo legislativo, o Projeto de Emenda à Constituição em curso é atacável via 
Mandado de Segurança, desde que impetrado por parlamentar que se considere lesionado. 

Neste diapasão, o Ministro Teori Zavascki, em julgamento do MS 32.033, se manifestou: 
 

“Nos dois casos, as justificativas para 
excepcionar a regra estão claramente definidas 
na jurisprudência do Tribunal: em ambos, o vício 
de inconstitucionalidade está diretamente 
relacionado a aspectos formais e procedimentais 
da atuação legislativa. Assim, a impetração de 
segurança é admissível, segundo essa 
jurisprudência, porque visa a corrigir vício já 
efetivamente concretizado no próprio curso do 
processo de formação da norma, antes mesmo e 
independentemente de sua final aprovação ou 
não. (...) Apenas nessas duas excepcionais 
situações é que se tem admitido, portanto, o 
controle da legitimidade constitucional de 
projetos de lei ou de emenda à Constituição, 
controle que se viabiliza por mandado de 
segurança, de iniciativa exclusiva de membro do 
Parlamento.” 

 
Destarte o exposto, a solução mais adequada é uma reforma processual penal que, em 

consonância com o princípio da duração razoável do processo, reduza os mecanismos recursais 
protelatórios.  
  
 



	 18	

 6 – PEC 115/2015 e a Redução da Maioridade Penal 
 
 
 Desde 1993, a Proposta de Emenda à Constituição nº 115/2015 tramita no Congresso 
Nacional. Em síntese, o texto visa estabelecer que são penalmente inimputáveis os menores de 
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial, ressalvados os maiores de dezesseis anos, 
observando-se o cumprimento da pena em estabelecimento separado dos maiores de dezoito anos 
e dos menores inimputáveis, em casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal 
seguida de morte, substituindo, portanto, o Art. 228, da CRFB/88, que dispõe:  
   

“Art. 228. São penalmente inimputáveis os 
menores de dezoito anos, sujeitos às normas da 
legislação especial.” 

 
 De acordo com o posicionamento de Pedro Lenza:  
    

“Reduzindo de 18 para 16 anos o direito à 
inimputabilidade, tido como garantia 
fundamental, ele não deixará de existir, e 
eventual modificação encontrará, inclusive, 
coerência com a responsabilidade política de 
poder exercer a capacidade eleitoral ativa 
(direito de eleger) a partir dos 16 anos.” 

 
 Todavia, data maxima venia ao ilustre autor citado, o direito a inimputabilidade, 
intrinsecamente ligado à garantia fundamental de liberdade, pela qual é consubstanciada no caput 
do Art. 5º, da CRFB/88, ao ser reduzido para os menores de 16 anos, necessariamente deixaria de 
existir, mesmo que apenas para os que possuam entre 16 e 18 anos.  
 Neste sentido, portanto, não haveria dúvidas de que a garantia fundamental da liberdade 
estaria sendo abolida, violando, consequentemente, a limitação material do Art. 60, §4º, IV, da 
CRFB/88. 

Ainda, deve-se repudiar a argumentação supracitada que, de forma leviana, sustenta que 
a perda do direito à inimputabilidade se justificaria pela capacidade eleitoral ativa do menor. Sob 
o ponto de visto sociológico, a relação entre a capacidade cognitiva de votar e o discernimento 
para não cometer crimes é muito distante para ser utilizada como tese.  

Cumpre destacar que, além da desproporcionalidade argumentativa ao comparar direitos 
políticos com o direito punitivista do Estado, a dedução do autor é incompatível com a realidade 
social brasileira que, além de outras negligências estatais, sofre de um sistema educacional 
precário, causa contributiva para o aumento da criminalidade. 
 Desta forma, assim como a PEC 410/2018, a referida Proposta de Emenda à Constituição 
seria atacável via Mandado de Segurança, a fim de proteger direito líquido e certo, violado ao 
deliberar sobre tendente abolição de direitos e garantias individuais, protegidos pelo Art. 60, §4º, 
IV, da CRFB/88.  
 
 
 7 – Conclusão 
   
 
 Apesar da grave crise de segurança pública que o Brasil enfrenta é necessário reagir com 
coerência ao sistema constitucional. A partir do estudo dos limites do poder de reforma no 
ordenamento jurídico pátrio,  conclui-se que, na prática, os operadores do direito tendem a quebrar 
as barreiras constitucionais impostas pelo poder constituinte originário.  

Tanto o Poder Legislativo, por meio das PECs, quanto a Suprema Corte, por meio de 
decisões judiciais, evidenciam a fragilidade constitucional contrária à ideia de rigidez 
apresentada. A desordem institucional, em conflito com a harmonia pregada na lei fundamental, 
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se evidencia ao perceber que enquanto o parlamento tenta modificar o núcleo essencial da 
Constituição, os ministros do STF “legislam” por meio de decisões com efeitos vinculantes.   

Há quem sustente que a inércia legislativa gere a necessidade de atuação da Suprema 
Corte, porém, este pensamento não é compatível com a função precípua de inércia da atividade 
jurisdicional. 

Neste sentido, o respeito à separação dos poderes deve ser levado à rigor de modo que 
não haja usurpação de competências. Assim, com base no princípio da razoabilidade e da 
segurança jurídica, a interpretação conforme a constituição deve prevalecer para combater o 
ativismo judicial e as ameaças à ordem constitucional. 

Ainda, deve-se encontra uma relação harmoniosa entre a função política do legislativo e 
as limitações manifestadas expressa ou implicitamente pelo constituinte originário. Nem sempre 
a mutação constitucional solucionará os hiatos, nem sempre o poder de  reforma será suficiente 
para suprir as novas demandas sociais, contudo, a manutenção da ordem constitucional é 
fundamental para o Estado Democrático de Direito.  
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