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RESUMO 

 

O estudo das limitações ao poder constituinte originário tem como objetivo encontrar 

barreiras para o poder doutrinariamente definido como ilimitado. Não se pode 

conceber que um poder seja em todo ilimitado, estando fadado a encontrar em si 

mesmo o seu fim. Por tal motivo se demonstra pertinente analisar quais são, 

doutrinariamente definidos, as balizar que fariam barreira ao poder de constituir um 

novo ordenamento jurídico. Nesse contexto, analisou-se o surgimento do conceito 

de poder constituinte, seu conceito, vertentes de natureza jurídica, características 

doutrinariamente definidas a ele, formas de se exercer esse poder e quais as 

limitações podemos encontrar. A análise da pesquisa também possibilitou encontrar 

não somente vários entendimentos sobre a limitação do poder constituinte originário, 

mas também o possível problema que este pode vir a trazer se interpretado de 

forma a sobrepujar a própria Constituição de um país.  

 

Palavras-chave: Limitação. Poder. Constituinte. Originário. Jusnaturalismo. 

Juspositivismo.  
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1. INTRODUÇÃO 

A forma em que o Estado moderno se organizou e estabeleceu o que hoje 

entendemos como justo e ideal, advêm das várias alterações de modelos de 

organização humana (compreendido nos seus aspectos econômicos, políticos e 

sociais). Esses modelos se moldaram a uma nova realidade que não mais consentia 

com a autoridade absoluta de um único governante. Como um dos marcos iniciais, 

temos a Revolução Francesa, motivada em parte, pelas ideais de Emmanuel Joseph 

Sieyès e seu panfleto sobre o Terceiro Estado.  

Esse marco revolucionário e outros ocorridos em especial nos Estados 

Unidos e Inglaterra, justificaram a necessidade de organizar o Estado por meio de 

uma Carta Política, limitando os poderes dos governantes e indicando direitos e 

deveres aos governados. A esta Carta Política se deu o nome de Constituição. 

O detentor do poder para criar uma Constituição é o povo, mas se discute se 

este poder seria ou não um poder ilimitado. Discussões a cerca do tema levaram a 

duas correntes de entendimento, quais seja, a corrente jusnaturalista e a corrente 

juspositivistas. A primeira prega existir limitações ao poder constituinte ligado aos 

direitos naturais do ser humano, como a liberdade, por exemplo. A segunda corrente 

prega não haver limite algum a esse poder. 

Nesse trabalho buscamos indicar a existência de limitações ao poder 

constituinte, que poderão trazer interpretações devastadoras à própria validade e 

subsistência das normas contidas em uma Carta Política. Dessa forma, 

considerando-se a própria natureza do trabalho, em termos metodológicos foram 

utilizados como base fundamental a pesquisa bibliográfica. 

Analisando as obras dos mais destacados autores que se dedicaram ao 

tema ora em exame. Buscando-se obter um panorama abrangente sobre a temática, 

procedeu-se a uma leitura comparativa e interpretativa, com o objetivo de, após 

criteriosa reflexão, estabelecer uma visão conclusiva, o que leva afinal, ao 

posicionamento, sobre o assunto. 
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2. SURGIMENTO DO PODER CONTITUINTE 

 

Nosso atual ordenamento jurídico adota o sistema teorizado por Hans 

Kelsen, em que temos como norma máxima a Constituição de um país. Concepção 

norteada por uma norma central e única advém de movimentos históricos ocorridos 

na Europa e Estados Unidos da América, com o intuito de sanar abusos de governos 

monárquicos, seja governados ou colonizados, da época.  

Encabeçado por Emmanuel Joseph Sieyès, o surgimento dos estudos sobre 

o poder constituinte originário se deu juntamente com a Revolução Francesa, em 

1789. Sieyès defendia que o chamado Terceiro Estado, entendido como a burguesia 

da época, deveria ter voz ativa nas decisões do Estado Francês, pois por 

entendimento dele, o Primeiro e Segundo Estados, representados pela monarquia e 

clero da época, respectivamente, não contribuíam em nada com a produção do país, 

cabendo a eles somente o confisco das riquezas produzidas pela burguesia local 

(BRANCO, 2009, p. 231). 

Explica Paulo Gustavo Gonet BRANCO (2009, p. 231): 

Sieyès enfatiza que a Constituição é o produto do poder constituinte 
originário, que gera e organiza os poderes do Estado (os poderes 
constituídos), sendo, até por isso, superior a eles. Sieyès se propunha a 
superar o modo de legitimação do poder que vigia, baseado na tradição, 
pelo poder político de uma decisão originária, não vinculada ao direito 
preexistente, mas à nação, como força que cria a ordem primeira da 
sociedade. Distancia-se, assim, da legitimação dinástica do poder, 
assentada na vinculação de uma família ao Estado, pela noção de Estado 
como “a unidade política do povo”. Para isso, cercou o conceito do poder 
constituinte originário de predicados colhidos da teologia, ressaltando a sua 
desvinculação a normas anteriores e realçando a sua onipotência, capaz de 
criar do nada e dispor de tudo ao seu talante. Entendi que o povo é 
soberano para ordenar o seu próprio destino e o da sua sociedade, 
expressando-se por meio da Constituição. 

 
Neste sentido, Resende de BARROS(2014), também explica o surgimento 

do poder constituinte originário: 

A constituição escrita seria o instrumento dessa regeneração, renovando o 
pacto social. Coube a Sieyès – hábil ideólogo, sutil racionalista – a primazia 
de teorizar o poder constituinte, para explicar e justificar o poder que a 
escreveria. Sieyès foi o iniciador da doutrina do poder constituinte. Ele a 
expôs em opúsculos, panfletos e discursos, dos quais o principal recebeu 
por título uma pergunta: O que é o terceiro estado? Nesse opúsculo-mor, 
respondendo a essa pergunta, ele explicou e acabou por concluir que o 
terceiro estado era o povo, ou melhor, a nação francesa, composta da união 
de todos os povos nela integrados, do passado ao presente e no futuro, 
embora situados em regiões várias. Por decorrência, seus representantes 
exerciam um poder que correspondia a um direito natural da nação: o direito 
de constituir um Estado nacional íntegro, sem as divisões e as restrições 
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herdadas da ordem política feudal, repleta de privilégios estamentais – os 
abomináveis restos do feudalismo – que cumpria à nação banir. 
A nação não estava condicionada pela ordem anterior. Em torno dessa 
ideia-força de um poder constituinte incondicionado, não limitado senão pelo 
direito natural em que tinha raízes, o abade elaborou uma ideologia 
irresistível, opondo o poder ilimitado da nação ao poder absoluto do rei. Ou 
seja: um absoluto legítimo contra um absoluto ilegítimo. Ainda hoje essa 
ideologia é registrada pela doutrina nas características que marcam o poder 
constituinte, em sua manifestação originária, como inicial de uma nova 
ordem jurídica, ilimitado perante a ordem anterior e incondicionado em 
sua manifestação.

1
 

 

Ensina também Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO (2009, p. 21) 

identificando a origem do poder constituinte: 

A ideia de que a Constituição é fruto de um poder distinto dos que 
estabelece, a afirmação da existência de um Poder Constituinte, fonte da 
Constituição e, portanto, dos poderes constituídos (dentre os quais o 
Legislativo) é contemporânea da de Constituição escrita. Na verdade, é no 
panfleto de Siéyès, Qu’est-ce que le tiers état?, que isso se afirma 
explicitamente pela primeira vez. 
De fato, era na Antiguidade desconhecida essa ideia. Tanto na Grécia com 
em Roma as leis de conteúdo constitucional não se distinguiam 
formalmente das demais e se manifestavam sobretudo nos costumes, 
alternando-se pelos órgãos legislativos ordinários ou pela invenção 
individual (Licurdo, Sólon). 
Da mesma forma, a Idade Média não a conheceu. As regras de matérias 
constitucional eram costumeiras e como tais só o decurso do tempo as 
podia mudar. Igualmente não se separavam essas regras das outras, por 
sua forma. 
Nos albores da época moderna, a concepção, formulada pelos legistas, de 
leis fundamentais, caracterizadas por sua matéria, por sua superioridade e 
por sua estabilidade, trazia implícita essa idéia. Mas, ainda, então, não se 
chegou a ela.  
 

E assim, Uadi Lammêgo BULOS (2011, p. 385) consolidou entendimento 

sobre o surgimento do poder Constituinte: 

A teoria do poder constituinte, tal qual concebida em sua feição clássica, 
aparece com o desenvolvimento da Revolução Francesa (1789), no período 
do movimento político-cultural do constitucionalismo, destacando-se, à 
época, as ideias desenvolvidas pelo Abade Emmanuel Joseph Sieyès 
(1748-1836). 
Sieyès foi um personagem misterioso, um sacerdote sem vocação, um 
orador nada brilhante, com débil estrutura física, porém um grande e hábil 
político. 
O período de sua maior influência deu-se na fase inicial da Revolução 
Francesa, por sua notável atuação na constituinte, como membro do Comitê 
da Constituição e Presidente da Assembleia. Seu pensamento obteve 
enorme ressonância. É lembrado, até hoje, pela Teoria Constitucional e pela 
Filosofia Política. 
Indiscutivelmente, deve-se a Sieyès a noção primeira do poder constituinte, 
associado, por grande parte dos estudiosos, a características todo 
poderosas e grandiloquentes, exteriorizadas pelas notas de inicial, 

                                                           
1
 BARROS, Sérgio Resende, Noções sobre Poder Constituinte, disponível em 

http://www.srbarros.com.br/pt/nocoes-sobre-poder-constituinte.cont Acessado em 20 de Março de 2014. 

http://www.srbarros.com.br/pt/nocoes-sobre-poder-constituinte.cont
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originário, supremo, extraordinário, de primeiro grau, direto, inalienável, 
fundacional, imprescritível, incontrolável, etc. 
[...] 
Para ele, pois, a Nação existe antes de tudo, é a origem de tudo. Sua 
vontade é sempre legal, porque é a própria lei, só existindo acima dela o 
direito natural. 
Acreditava que, para se ter uma ideia das leis positivas, bastaria examinar 
as leis constitucionais que regulam a organização e as funções do corpo 
legislativo. 
Sieyès dizia que essas leis são fundamentais, no sentido de não serem obra 
de um poder constituído, mas de um poder constituinte, que não se 
encontra subjulgado a nenhuma espécie de delegação. 
 
 

Por derradeiro, entende-se com o exposto que a opressão sobre o povo 

francês, anterior à Revolução, pela monarquia e clero da época, catalisaram os 

anseios da sociedade burguesa em ver seus ideais atendidos. Bastou um homem, o 

Abade Emmanuel Joseph Sieyès conseguir compilar e expor estes ideais burgueses 

de forma clara, para desencadear uma das revoluções mais significativas para 

formação dos Estados Modernos, bem como a instituição da ideia de uma norma 

central que regula e organiza o próprio Estado e os direitos e deveres dos 

subordinados à Carta Magna vigente. 

  



12 
 

3. CONCEITO DE PODER CONSTIUINTE 

 

A partir das teorias de Sieyès é que o Poder Constituinte pode, ao longo dos 

anos, aperfeiçoar-se para atingir o patamar que entendemos como válido. Este 

poder tem o condão de construir uma nova ordem jurídica para um Estado. Ele se 

manifesta de várias formas, pode vir da revolta de um povo contra a atual ordem 

imposta, ou surgir em meio a um regime totalitário que ratifica seu modo de governo. 

Em suma é o Poder de criar ou modificar a Carta Magna no intuito de legitimar os 

anseios de uma nação em um dado período histórico. 

Nas palavras de Uadi Lammêgo BULOS (2011, p. 384): 

Poder constituinte é a potência que faz a constituição, e, ao mesmo tempo, 
a competência que a modifica. 
Trata-se da força propulsora que, ao elaborar a carta magna, fornece as 
diretrizes fundamentais do Estado, Por isso, é a energia vital das 
constituições. 
A finalidade do poder constituinte é atuar nas etapas de criação, reforma e, 
também, mutação das cartas políticas. 
Deixando de lado as intermináveis polêmicas doutrinárias que envolvem o 
tema, podemos considerar o poder constituinte a expressão mais elevada 
do fenômeno político poder. 
[...] 
É que a cada manifestação constituinte, emissora de atos constitucionais, 
inaugura-se um novo Estado. 

 

Segundo Sérgio Valladão FERRAZ (2006, p. 12 e 13): 

Os Poderes Constitucionais são o resultado da criação, são os 
estabelecidos pela Constituição. Poder Constituinte é o criador ; Poder 
Constituído é a criatura. Reconhece-se, assim, a diferenciação hierárquica 
entre as normas constitucionais, supremas e fruto do Poder Constituinte, [...] 
A revolução, seja fenômeno social, que é mais profunda, seja fenômeno 
jurídico, que é a mera alteração ilegítima da Constituição – como acontece 
com os golpes de Estado – é o veículo típico do Poder Constituinte. 
 
 

Nesse sentido, afirma Alexandre de MORAES (2009, p. 27): 

O Poder Constituinte originário estabelece a Constituição de um novo 
Estado, organizando-o e criando os poderes destinados a reger os 
interesses de uma comunidade. Tanto haverá Poder Constituinte no 
surgimento de uma primeira Constituição, quanto na elaboração de 
qualquer Constituição posterior. 
A ideia da existência de um Poder Constituinte é o suporte lógico de uma 
Constituição superior ao restante do ordenamento jurídico e que, em regra, 
não poderá ser modificada pelos poderes constituídos. É, pois, esse Poder 
Constituinte, distinto, anterior e fonte da autoridade dos poderes 
constituídos, com elas não se confundindo. 
[...] 
Inexiste forma prefixada pela qual se manifesta o poder constituinte 
originário, uma vez que apresenta as características de incondicionado e 
ilimitado. Pela análise histórica da constituição dos diversos países, porém, 
há possibilidade de apontar duas básicas formas de expressão do poder 
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constituinte originário: Assembleia Nacional Constituinte e Movimento 
Revolucionário (outorga). 

 

Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO (2009, p. 21 e 22) nos ensina: 

O reconhecimento de um poder capaz de estabelecer as regras 
constitucionais, diverso do de estabelecer regras segundo a Constituição, é, 
desde que se pretenda serem aquelas superiores a estas, uma exigência 
lógica. A superioridade daquelas, que se impõe aos próprios órgãos do 
Estado, deriva de terem uma origem distinta, provindo de um poder que é 
fonte de todos os demais, pois é o que constitui o Estado, estabelecendo 
seus poderes, atribuindo-lhe e limitando-lhe a competência: o Poder 
Constituinte. 
Deve-se, portanto, reconhecer a existência de um Poder Constituinte de o 
Estado e dos poderes deste (os quais são, por esse motivo ditos 
constituídos). Esse Poder Constituinte é que estabelece a organização 
jurídica fundamental, é que estabelece o conjunto de regras jurídicas 
concernentes à forma de Estado, do governo, ao modo de aquisição e 
exercício do governo, ao estabelecimento de seus órgãos e aos limites de 
sua ação, bem como as referentes às bases do ordenamento econômico e 
social. 

 

Leciona sobre o tema Paulo Gustavo Gonet BRANCO (2009, p. 232): 

Essas noções sobre o poder constituinte originário chegam até nós e 
inspiram os atributos que se colam a esse ente. Dizem os autores que se 
trata de um poder que tem na insubordinação a qualquer outro a sua própria 
natureza; dele se diz ser absolutamente livre, capaz de se expressar pela 
forma que melhor lhe convier, um poder que se fundo sobre si mesmo, 
onímodo e incontrolável, justamente por ser anterior a toda normação e que 
abarca todos os demais poderes; um poder permanente e inalienável; um 
poder que depende apenas da eficácia. 

 

Ratificada os anseios de uma população esta nova ordem política passará 

pelo crivo de aprovação popular. Caso encontre barreiras ou se apresente obsoleta, 

passará por uma restruturação ou até mesmo deverá ser gerada uma nova.    
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4. NATUREZA JURÍDICA DO PODER CONSTITUINTE 

Existe uma peculiaridade quanto à natureza jurídica do poder constituinte. 

Esta peculiaridade reside no fato de que, para se chegar a uma conclusão sobre 

qual seria a natureza jurídica, tem-se que observar duas vertentes. 

A primeira vertente se apoia no juspositivismo, abordagem baseada no 

entendimento de que a Constituição é um poder que tem seu fim em si mesmo, ou 

seja, não carece de qualquer amarra ou preceito superior para existir. A segunda 

vertente prega que o poder constituinte tem de se basear em um direito natural, 

jusnaturalista, acabando por estar intrinsicamente vinculado às necessidades da 

sociedade, portanto, a Constituição a ser elaborada deverá encontrar limites nas 

necessidades do ser humano. 

 Nesse sentido, afirma Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO (2009, p. 22 e 

23): 

Essa questão, na verdade, é o próprio problema do fundamento do Direito. 
De fato, o Direito positivo (no sentido de direito posto pelo Estado) se 
subordina à Constituição, de modo que o fundamento desta é o fundamento 
de todo o Direito positivo. 
Para quem entender que o Direito só é Direito quando positivo, a resposta é 
que o Poder Constituinte é um poder de fato, no sentido de que se funda a 
si próprio, não se baseando em regra jurídica anterior. 
Para os que admitem a existência de um Direito anterior ao Direito positivo, 
a solução é que o Poder Constituinte é um poder de direito, fundado num 
poder natural de organizar a vida social de que disporia o homem por ser 
livre. 
Na realidade, parece preferível a segunda tese. O Direito não se resume ao 
Direito positivo. Há um Direito natural anterior ao Direito do Estado e 
superior a este. Deste Direito natural decorre a liberdade de o homem 
estabelecer as instituições por que há de ser governado. Destarte, o poder 
que organiza o Estado, estabelecendo a Constituição, é um poder de direito. 

 

Sérgio Valladão FERRAZ (2006, p.13) ensina: 

Segundo as teorias positivas, todo o Direito surge da Constituição. Logo, 
esta não é gerada pelo Direito, mas pelo fato social. A obrigatoriedade da 
Constituição deriva de um pressuposto lógico-transcendental, que é a 
existência de uma norma fundamental axiomática: “devemos nos conduzir 
como a Constituição prescreve”. 
As Teorias jusnaturalistas dizem que o Poder Constituinte não é mera força 
social, mas sim um poder jurídico, decorrente do Direito natural, baseado no 
direito inato de cada pessoa à liberdade de autogovernar-se. Haveria, 
então, esse Direito natural anterior à Constituição, que a conformaria. 

  

Uadi Lammêgo BULOS (2011, p. 390 e 391) leciona: 

O poder constituinte originário é um pode de fato. 
Sua natureza, pois, é fática. 
Não é um poder jurídico, sujeito aos desígnios do mundo do Direito, e sim 
,metajurídico ou extrajurídico. 
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O poder constituinte originário não tem como referencial nenhuma norma 
jurídica que o precedeu. Posta-se acima do plano legislativo; afinal, é a 
produção legiferante do Estado que se lastreia nele. Resultado: o 
ordenamento jurídico nasce a partir do momento em que ele cria a 
constituição. 
Então o poder constituinte originário é um poder preexistente à ordem 
jurídica, sendo desnecessário haver preceitos normativos para regulamentá-
lo. 

 

As duas vertentes citadas ensejam discussões calorosas entre os 

doutrinadores dessa área de conhecimento jurídico. O adotado hoje em nosso 

ordenamento esta vinculado ao pensamento juspositivista, conforme se analisa nas 

decisões provenientes da nossa corte constitucional. 
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5. CARACTERÍSTICAS DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO 

Por todo o arcabouço histórico que envolve a formação do conceito do poder 

constituinte e segundo a teoria jurispositivista, criou-se pela doutrina três 

características fundamentais para o entendimento do poder constituinte. 

Quanto ao Fundamento, o poder constituinte não necessita de outros 

elementos ligados a ele para existir, por isso inicial. Advém da vontade de mudança 

da forma de governança a que passa alguma nação. Dele derivará toda uma nova 

ordem jurídica, criando os poderes de um novo Estado. Uadi Lammêgo BULOS 

(2011, p. 391) afirma que o poder constituinte originário “antecede e origina a ordem 

jurídica do Estado, que somente passa a existir com o advento da constituição que 

ele criou.” 

Quanto à matéria, questiona-se o poder constituinte como autônomo ou 

ilimitado. Segundo o entendimento doutrinário, caracteriza-se como ilimitado os 

poderes do poder constituinte originário, podendo ser criado tudo do zero. Todavia 

se observado sob o olhar do jusnaturalismo este poder ilimitado encontra uma 

barreira, devendo seguir os pressupostos estabelecidos pelo direito natural, 

entendido anterior a todo o processo da nova constituição e, sobretudo, vinculada 

sua elaboração a este direito. Explica Jorge MIRANDA (2009, p.233): 

[...] o poder constituinte equivalha a poder soberano absoluto e que 
signifique capacidade de emprestar à Constituição todo e qualquer 
conteúdo, sem atender a quaisquer princípios, valores e condições. Não é 
poder soberano isso tanto à luz de uma visão jusnaturalista ou na 
perspectiva de um Estado de Direito como na perspectiva da localização 
histórica concreta em que se tem de pronunciar o órgão nenê investido. O 
poder constituinte está sujeito a limites. 

 

Quanto à forma o poder constituinte originário seria incondicionado, pois não 

está preso a forma pré-fixada, sendo ele que deliberará a forma de reger seus atos e 

a nova ordem constitucional. Nas palavras de Uadi Lammêgo BULOS (2011, p. 391): 

“não encontra condicionamentos ao seu exercício. É juridicamente ilimitado e livre 

de toda e qualquer formalidade”.  

André Ramos TAVARES (2007, p. 36) aponta, parafraseando Genaro 

CARRIÓ, que esses elementos se assemelhariam ao “que os manuais de religião 

oferecem para a ideia de Deus”. 

O autor explica que adotou tal pensamento sobre os elementos do poder 

constituinte – “a idéia de Deus” – pois queremos buscar uma fonte única para toda a 
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normatização jurídica, pretensão notadamente impossível, pelo menos para 

qualquer mortal. 
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6. FORMAS DE EXERCÍCIO DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO 

Quanto a ruptura do paradigma que sustentava a forma de governo vigente, 

inicia-se o processo de feitura de uma nova carta política. 

É de consenso doutrinário que o poder para elaboração de uma Constituição 

emana do povo, mesmo se esta for outorgada por uma autocracia. O ato autocrático 

de promulgação de nova carta política, referendado no poder popular, serviria 

apenas para “maquiar” a legitimidade da nova Constituição.  

Nas palavras de Celso Ribeiro BASTOS (2002, p. 44):  

  Na atualidade, há um certo consenso em afirmar ser o povo o titular do 
poder constituinte. É que a ideologia democrática tornou-se teoricamente 
aceita no mundo inteiro, de modo que até os governos autocráticos invocam 
a titularidade popular do poder, a fim de conquistar respeito perante os 
outros povos. Mas, na vida política da maioria dos países, o poder 
constituinte tem sido exercido por indivíduos ou grupos autocráticos. A 
teoria tem servido, portanto, para encobrir os fatos. 

 

A nova Constituição poderá ser elaborada por meio de três processos 

principais: participação direta do povo, participação indireta e feitura por ato 

unilateral de um governante. 

 

6.1 EXERCÍCIO AUTOCRÁTICO DO PODER CONSTITUINTE 

 

O exercício autocrático surge quando a liderança de um governo está 

situada em um indivíduo, grupo político ou partido. Caracteriza-se ainda por um 

poder absoluto, ou que aceita uma mínima oposição contra seu regime de governo 

(MIRANDA, 2009). Para ter legitimidade, ou garanti-la, precisa ratificar os atos pelo 

modo então aceito, em outras palavras, a edição de uma carga magna segundo 

seus interesses, ou em muitas vezes, na supressão de alguns direitos (MIRANDA, 

2009). 

A participação popular na concepção da nova ordem é quase inexistente. É 

dito quase, porque em muitos casos essa participação é usada como subterfúgio 

para transparecer uma cooperação da população com o governo em vigor. 

Exemplo se faz com alguns pleitos realizados na América Latina, sobretudo 

Venezuela, e as eleições na Coreia do Norte2, na qual o único candidato era o 

                                                           

2
 Article 66: All citizens who have reached the age of 17 have the right to elect and to be elected, 

irrespective of sex, race, occupation, length of residence, property status, education party affiliation, 
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ditador e a totalidade dos cidadãos norte-coreanos votou nele, sem haver nenhuma 

abstenção ao pleito3.    

A doutrina reserva a essa Constituição editada por um poder autocrático a 

nomenclatura de outorga, apesar de Jorge MIRANDA (2009) chamar este de “acto 

constituinte singular” 

Explica Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO (2009, p. 27) que “o mais 

simples de todos” os processos para se efetivar uma constituição,  “consiste na 

outorga. O agente do Poder Constituinte promulga um texto consubstanciado na 

nova organização, texto esse ao qual o povo tacitamente dá eficácia.” 

Nas palavras de Uadi Lammêgo BULOS (2011, p. 394): 

O agente do poder constituinte originário é o representante das forças 
oligárquicas da sociedade. É o caso dos líderes religiosos, grupos militares, 
monarcas, aristocratas, ditadores, déspotas, dentre outros detentores do 
poder econômico, social político, racial ou religioso, que fazem a 
constituição. Aqui não há lugar para o diálogo, o livre debate de ideias, o 
respeito mútuo entre opiniões antagônicas. O que prevalece é a vontade da 
minoria, que manipula a maioria através de dominação das massas (força 
física, propaganda governamental, uso da máquina administrativa, do poder 
econômico, etc.). 
 

Celso Ribeiro BASTOS (2002, p. 46 e 47) fornece exemplos de cartas 

magna que foram outorgadas dessa maneira: 

As Constituições outorgadas são também chamadas “Cartas”. São 
exemplos conhecidos: a Constituição francesa de 1814 e o Estatuto de 
Carlos Alberto de 1848. A outorga pode ser feita também por um grupo 
detentor do poder. No Brasil, tivemos a Constituição do Império, de 1824, 
outorgada pelo Imperador D. Pedro I. Na República foi outorgada, pelo 
Presidente Getúlio Vargas, a Constituição de 1937. Com a Revolução 
vitoriosa de 1964, uma Junta Militar assumiu o poder constituinte e, através 
do Ato Institucional de 09.04.1964, outorgou nova constituição ao povo 
brasileiro, embora o texto continuasse a ser o da Constituição de 1946 com 
as emendas constantes do mencionado Ato institucional (que, mais tarde, 
passou a ter o n. 1). O poder constituinte se manifestou posteriormente 
inúmeras vezes, através da Junta Militar e do Presidente da República, com 
edição de outros Atos Institucionais. No Ato Institucional n. 6 está declarado: 
“... a Revolução brasileira reafirmou não se haver exaurido o seu poder 
constituinte, cuja ação continua e continuará, em toda a sua plenitude...”. 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     
political views or religion.Citizens serving in the armed forces also have the right to elect and to be 
elected. A person who has been disenfranchised by a Court decision and a person legally certified 
insane do not have the right to elect or to be elected. 

3
 Notícia retirada do sítio http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/03/1423150-coreia-do-norte-anuncia-

eleicao-com-100-dos-votos-para-kim-jong-un.shtml> Acessada 20 mar. 2014.  

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/03/1423150-coreia-do-norte-anuncia-eleicao-com-100-dos-votos-para-kim-jong-un.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/03/1423150-coreia-do-norte-anuncia-eleicao-com-100-dos-votos-para-kim-jong-un.shtml
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6.2 EXERCÍCIO REFERENDADO DO PODER CONSTITUINTE 
 

A outra forma de exercício do poder constituinte é a participação direta ou 

indireta do povo na concepção da nova ordem política. Nesses dois caos há 

realmente o empenho e trabalho do povo, ou representantes eleitos por este, na 

formulação na nova estruturação que o Estado adotará daquele ponto em diante. 

Explica Uadi Lammêgo BULOS (2011, p. 394): 

O agente do poder constituinte originário é o povo. Ele decide a respeito da 
subsistência, ou insubsistência de uma constituição. Prevalecem o 
pensamento livre e a soberania popular, com o direito a voto – expressão 
máxima da cidadania -, que se expressa pelo sufrágio universal. Aqui, o 
poder constituinte originário é protagonizado pela maioria que escolhe os 
seus representantes eleitos, em clima de consenso, com absoluta liberdade 
de expressão.  

Ensina, ainda, Celso Ribeiro BASTOS (2002, p. 46): 

O referendum constitucional é a forma direta de intervenção popular no 
processo constituinte. O povo é chamado para sancionar ou rejeitar um 
texto aprovado pelo corpo representativo, ou outorgado por um agente 
constituinte; outras vezes é consultado preventivamente sobre a forma de 
governo ou algum programa constitucional. O mais antigo documento 
constitucional submetido à aprovação do povo foi a Constituição francesa 
de 1793.  
[...] 
No Brasil, a Constituição de 1937 previa um plebiscito para decidir sobre o 
regime político, de que resultou na Emenda n. 6, de 23.01.1963, 
restabelecendo o presidencialismo. 
 

De mesma sorte (BONAVIDES, 2009, p. 150): 

Apare portanto na doutrina do sistema participativo qual um a posteriori em 
relação à Constituição, que é um prius. O poder constituinte reside nesse 
caso na Constituição, que para movimentá-lo se serve de determinados 
órgãos com caráter representativo, a saber: uma assembléia especial (a 
Convenção), o corpo de cidadãos (no caso do referendum) ou um poder 
constituído (o Parlamento). 

 

A forma direta de participação popular se caracteriza pela atuação do povo 

por meio de consultas aos agentes titulares do poder constituinte. Esta consulta 

pode ser feita por plebiscito (consulta prévia a um dado assunto), para que, através 

do voto direto, a maioria decida se concorda ou não com o assunto tratado, ou por 

referendo (consulta posterior), para a decisão, também mediante voto direto, do 

aceite ou não a nova constituição já elaborada. 

Uadi Lammêgo BULOS (2011, p. 394) fornece dois exemplos da forma de 

exercício direto: 

Aclamação – a multidão se reúne e decide o que deve constar, ou não, no 
texto maior – exemplo: Constituição das Cidades-Estado gregas do século 
V; 
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Referendo popular – a Assembleia Constituinte submete aos eleitores um 
projeto de constituição para que, mediante voto, seja aprovado ou 
reprovado – exemplo: Carta francesa de 1946, cujo primeiro projeto foi 
rejeitado pelo eleitorado; 
 
 

De forma indireta ou representativa, tem-se a população elegendo 

representantes, dentre os quais terão a missão de elaborar a nova Carta Magna da 

nação. O nome dado a este ato é chamado de assembleia ou convenção 

constituinte.  

Nesse sentido (BASTOS, 2002, p. 45): 

Democracia representativa são os sistemas de convenção constituintes, em 
que o povo é convocado para eleger uma assembléia que especificamente 
e unicamente vai exercer o poder constituinte. Já os sistemas mistos são 
aqueles que combinam a nota representativa com a participação direta do 
povo. 
Na minha opinião, e aqui intervém a nota ideológica, o que mais se 
conforma com a doutrina democrática contemporânea é um procedimento 
de exercício do poder constituinte que permita o funcionamento de uma 
assembléia representativa, convocada para esse efeito e que logo submeta 
a aprovação dessas normas a um referendum popular. 
A forma típica de exercício do poder constituinte, surgido com o 
constitucionalismo americano e europeu, é a Convenção ou Assembléia 
Constituinte. Tem fundamento na ideologia democrática, em que o povo é 
titular do poder constituinte e o delega a representantes eleitos. Os 
primeiros exemplos históricos são a Convenção de Filadélfia de 1787 e a 
Assembléia Nacional Francesa de 1789. No Brasil, a primeira Assembléia 
reunida foi a Constituinte de 1823, dissolvida pelo Imperador D. Pedro I. 
Durante a República, tivemos três Constituições votadas por Assembléias 
Constituintes: A Constituição de 1891, a Constituição de 1934 e a 
Constituição de 1946. 

 

Jorge MIRANDA (2009) entende existir “actos unilaterais plurais”, que 

consistem na elaboração de uma Constituição por Assembleia Constituinte ou por 

meio de atos de um poder autocrático, posteriormente sendo referendados pelo 

povo. 

É imperioso ressaltar que, nos dias atuais imaginar a elaboração de uma 

Constituição em um país como o nosso, com dimensões continentais, pela 

participação direta da população, mesmo através de referendo ou plebiscito, 

demonstrar-se-ia uma tarefa bastante árdua, senão catastrófica. Em nosso território 

temos demandas antagônicas entre regiões e carências diferenciadas entre o litoral 

e o interior do Brasil. 

Explica André Ramos TAVARES (2007): 

Na verdade, todo problema inicia-se já com a forma pela qual tal eleição há 
de ocorrer, visto que a participação de todos os indivíduos na elaboração da 
Constituição a tornaria um objetivo totalmente inviável. Daí a necessidade 
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de um corpo de representantes dos interesses da comunidade, que, em 
plena sintonia com esta, elabora o texto jurídico fundamental. 
 

Na forma indireta de participação popular, mesmo não sendo de 

competência da Assembleia Constituinte a promulgação da nova Carta Magna, não 

podemos esquecer que sempre existirá a atuação do povo, pois existirão sempre 

pressões advindas dos vários segmentos da sociedade que influenciarão esta 

Assembleia. Portanto, entendemos que, mesmo a nação não referendando a 

Constituição pronta e acabada diretamente, de certo modo, irá fazê-lo indiretamente. 

 

6.3 EXERCÍCIO MISTO DO PODER CONSTITUINTE 

Tem-se, ainda, parte doutrinária que acredita existir uma “forma mista” do 

exercício do poder constituinte. Esse exercício seria originado por “pactos ou 

acordos entre o detentor do poder e a assembleia representativa do povo” 

(BASTOS, 2002, p. 47).  

Jorge MIRANDA (2009, p. 229) chama este movimento de “actos 

constitucionais bilaterais ou plurilaterais” e descreve o exercício como um pacto 

entre duas forças, ora latentes, ora aparentes, todavia coexistentes dentro do 

Estado. 

As Constituições nestas condições aprovadas são as Constituições 
pactíciais: implicam um pacto entre a assembleia (ou o povo) e o Rei; e 
entre o órgão (ou poder) federal e os Estados-membros da união no 
segundo caso. E são de admitir ainda outras modalidades de contrato 
constitucional. 
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7. PODER CONSTITUINTE REVOLUCIONÁRIO 

Além dos dois poderes constituintes classificados pela doutrina como 

originário e derivado, alguns mestres consideram existente um terceiro poder, qual 

seja, o poder constituinte revolucionário.  

Esta tese se funda no fato de que enquanto o poder constituinte originário 

entende inválido o antigo ordenamento sob o fundamento de que nunca existiu, por 

nascer naquele ato, o poder constituinte revolucionário desconhece o anterior 

porque o desconstituiu.  

Nas palavras de André Ramos TAVARES (2007, p. 47): 

VANOSSI vislumbra, como já se fez referência acima, uma “terceira” 
categoria de poder constituinte, que seria o poder constituinte 
revolucionário. A diferença entre o poder constituinte originário e o poder 
constituinte revolucionária, segundo o autor, estaria no fato de que, 
enquanto o primeiro não reconhece uma legalidade preexistente pelo motivo 
de que esta não existiu, já que surge ali, o revolucionário, em oposição, não 
reconhece uma legalidade preexistente porque a derrubou. 

Mesmo sentido (BASTOS, 2002, p. 33 - nota de rodapé): 

... a experiência indica exista um Poder Constitucional Revolucionário, que, 
prescindindo do tema da sua legitimidade, que mais adiante analisaremos, 
possui obviamente caráter de Poder Constituinte, porque altera 
profundamente a estrutura dos órgãos do Poder ou as relações entre o 
Poder e a Sociedade. Esse Poder Constituinte revolucionário tem em 
comum com o originário, o fato de não se ajustar com a legalidade 
preexistente, com a única diferença de que, enquanto Poder Constituinte 
Originário não reconhece uma legalidade preexistente, porque esta não 
existiu, porque surge ali, o Poder Constituinte Revolucionário não reconhece 
a legalidade constitucional preexistente, porque a derrubou e a destruiu e, 
portanto, lhe desconhece qualquer virtualidade jurídica. De modo que este 
Poder Constituinte Revolucionário é o que geralmente é assumido e 
exercido nas instâncias denominadas de fato ou revolucionárias ou golpista 
ou que com qualquer outra denominação se utilizam em nossos países da 
América Latina.  

Como exposto anteriormente, sempre existirá uma vinculação ao 

ordenamento anterior, mesmo advindo de um ato revolucionário, pois as bases 

culturais e éticas de um povo não serão derrubas em uma revolução. 
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8. LIMITES AO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO 

8.1 LIMITES REFERENDADOS NA VONTADE POPULAR 

Visualiza-se o surgimento de um poder constituinte originário quando do 

rompimento de um paradigma. Este rompimento pode ser estabelecido por uma 

revolta popular (promulgação de uma constituição) ou imposta pelo regime 

dominante (constituição outorgada). Este novo governo, impreterivelmente, levará a 

cabo no texto constitucional suas convicções e forma de governar, legitimando-os.  

Mesmo aparentando sem limites a forma como esse novo governo 

implementará suas novas diretivas, encontrará impedimentos “nos padrões e 

modelos de conduta espirituais, culturais, éticos e sociais radicados na consciência 

jurídica geral da comunidade” (CANOTILHO, 2003, p. 81) 

Uadi Lammêgo BULOS salienta que também encontra limites o poder 

constituinte originário em questões relacionadas à filosofia, sociologia e questões 

econômicas, religiosas e políticas (BULOS, 2011). 

Não terá como um novo governo sobrepujar tais aspectos na implementação 

da nova ordem constitucional, pois, de certa forma, está vinculado a eles. Esta 

ordem que surge se advinda de uma revolta da própria população e é elaborada por 

estes vencedores, por óbvio, não deixará de ratificar seus ideais combatidos no novo 

texto constitucional. 

Mesmo que a nova ordem se origine de um golpe de estado, a exemplo do 

que vimos em nosso país em 1964, este novo regime tem como berço pessoas que 

vivem e tem dentro de si os valores culturais da nação. Estes podem modicar a 

forma de governança, forma do estado e a forma de liderança no novo regime, mas 

terão de manter os aspectos descritos por José Joaquim Gomes CANOTILHO 

(2003). 

Nesse sentido temos as afirmações de André Ramos TAVARES (2007, p. 

41): 

Nesse particular, os limites que esse poder constituinte encontrará são, 
mais tecnicamente falando, implicações circunstanciais impositivas. São as 
pressões e coações econômicas, sociais, de grupos particulares, tradições, 
precondicionamentos ou predeterminações, preconceitos e toda a sorte de 
fatores, que atuam direta ou indiretamente, de forma consciente ou não, na 
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elaboração do estatuto supremo de convivência humana dentro de 
determinado território.  

 

8.1.1 Limite ao poder constituinte originário na doutrina de Konrad HESSE 

Konrad HESSE (1991, p. 5) em sua aula inaugural na Universidade de 

Freiburg-RFA, em 1959, apresentou ao mundo sua tese sobre a vontade de 

Constituição (Wille zur Verfassung). Tem-se como mais um argumento da limitação 

que encontra um poder constituinte originário, no âmbito da vontade popular, nos 

ensinamentos de Konrad HESSE, pois explica que apesar de entender a relevância 

dos fatores sociais, políticos e econômicos que também influenciam na constituição, 

esta para conseguir alcançar a “vontade de constituição” deverá atender a três 

“vertentes” formadoras. São elas (HESSE, 1991, p. 19 e 20): 

 Baseia-se na compreensão da necessidade e do valor de uma ordem 
normativa inquebrável, que proteja o Estado contra o arbítrio desmedido e 
disforme. Reside, igualmente, na compreensão de que essa ordem 
constituída é mais do que uma ordem legitimada pelos fatos (e que, por 
isso, necessita de estar em constante processo de legitimação). Assenta-se 
também na consciência de que, ao contrário do que se dá com uma lei do 
pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem o concurso da vontade 
humana. 

Portanto, conforme a doutrina de Konrad HESSE, o limite aqui reside na 

forma como o povo a que se destina a nova ordem recepcionará esse novo 

paradigma. Caso esta nova ordem não alcance o equilíbrio entre os anseios da 

maioria e da minoria a que ela se destina, não conseguirá se atualizar no tempo, 

estará fadada a não perdurar. 

8.1.2 Desrespeito à constituição vigente e imposição indireta a uma nova 

A única hipótese que vislumbramos passível de não respeitar os aspectos 

inerentes à cultura de um povo é a intervenção de um Estado alienígena em uma 

nação. Este Estado estranho não editaria uma nova Constituição mas, de forma 

indireta, imporia o seu costume e sua forma de governo, como se nova Constituição 

fosse, já que não respeitaria a vigente no país dominado.  

Temos exemplos passados e presentes a este respeito. Os antigos 

Romanos ao conquistar uma nova civilização, em suas primeiras co nquistas, 

impunham os valores e crenças do Estado Romano sob o conquistado. Descobrira-
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se a posteriori que esta fórmula não era a mais acertada e começaram a mesclar a 

cultura local com a romana. 

Na atualidade temos intervenções dos Estados Unidos em países como 

Iraque e Afeganistão. Estas intervenções derrubaram os regimes vigentes, e como 

dito, impuseram de forma indireta uma nova ordem nesses locais. Como visto não se 

mostrou, novamente, a decisão mais acertada e o que se viu foram conflitos 

recorrentes entre a população local e seus interventores. 

8.1.3 Limites da vontade popular na Assembleia Nacional Constituinte de 1987 

Conta Uadi Lammêgo BULOS (2011) que a Assembleia Constituinte, que se 

iniciou em 1987 e resultou na promulgação de nossa atual Constituição em 1988, 

sofreu com influências vindas de todos os cantos do país, por meio de protestos 

pedindo determinados direitos, até caravanas aportando em Brasília, no intuito de 

pressionar os congressistas constituintes.  

A prática recorrente em nosso país do lobby não deixou de encontrar abrigo 

na Assembleia Constituinte, por óbvio, havia ali interesses antagónicos a serem 

decididos, e a lei do mais forte estava em plena voga.  

Assim, o poder responsável pela feitura do Texto de 1988 encontrou limites 
ideológicos em sua atividade suprema, promanados da composição de 
interesses diversos, com vistas à obtenção de resultados razoáveis, ao 
longo do árduo processo de elaboração constitucional (BULOS, 2011, p. 
396). 

 

8.2 LIMITES TRANSCENDENTAIS, IMANENTES E HETERÔNOMOS AO PODER 

CONSITUINTE ORIGINÁRIO 

Segundo a doutrina de Jorge MIRANDA (2009, p. 235), existem ao poder 

constituinte originário três limites, “limites transcendentes, imanentes e, em certos 

casos, heterónomos”.  

Como ensina Jorge MIRANDA (1996, p. 105 e 106): 

Não é poder soberano absoluto – tal como o povo não dispõe de um poder 
absoluto sobre a Constituição – e isso tanto à luz de uma visão 
jusnaturalista ou na perspectiva do Estado de Direito como na perspectiva 
da localização histórica concreta em que se tem de pronunciar o órgão nele 
investido. O poder constituinte está sujeito a limites materiais do poder de 
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revisão constitucional – frequentemente tido por poder constituinte derivado 
– importa, outrossim, considerar a existência de limites materiais (em graus 
diversos, se se quiser) do poder constituinte verdadeiro e próprio, e mesmo 
do poder constituinte material originário. 

8.2.1 Limites Transcendentes 

Estes limites estão conectados intrinsicamente com os direitos naturais do 

ser humano, como dignidade e liberdade. Valores que advêm de uma “consciência 

jurídica coletiva” e “valores éticos superiores”. São valores que não podem deixar de 

existir em uma Constituição (MIRANDA, 2099, p. 235) 

Nas palavras se Jorge MIRANDA (2009, p. 235):  

Seria inválido ou ilegítimo decretar normas constitucionais que gravemente 
os ofendessem (v.g., que consagrem a escravatura, que negassem a 
liberdade de crenças ou a liberdade pessoal, que criassem desigualdades 
em razão de raça ou em Portugal, pelo menos, que restaurassem a pena de 
morte). 

No mesmo sentido (BULOS, 2011, p. 397): 

Os limites transcendentes prendem-se aos direitos fundamentais, 
intrinsecamente ligados à dignidade da pessoa humana. São adjetivados de 
transcendentes, porquanto provêm de imperativos éticos superiores, os 
quais se vinculam a uma consciência jurídica coletiva. Objetivam impedir a 
decretação de normas constitucionais que estabeleçam o arbítrio em 
detrimento das liberdades públicas. Exemplo: o constituinte originário, 
quando fez a Carta de 1988, estava proibido de cercear a liberdade de 
crença. Basta ver que ela foi alçada ao patamar de um direito inviolável (art. 
5º, VI). 

Esses valores defendidos por Jorge MIRANDA (2009) ligam-se ao que 

modernamente se entende como essencial para qualquer democracia. Mas mesmo 

contendo tais valores em uma Constituição, esses direitos somente terão validade 

se efetivamente forem praticados no cotidiano da população.  

Temos exemplos variados de como esses valores são desrespeitados, 

inclusive em nosso país, todavia exemplo latente encontrado é o do artigo 754 da 

Constituição da República Socialista da Coreia do Norte que consagra a todo 

cidadão daquele país o direito de residir e viajar para qualquer lugar. É sabido que o 

povo norte coreano tem sérias restrições e não podem deixar o país sem 

autorização estatal.  

                                                           

4
 Article 75: The citizens shall have freedom to reside in and travel to any place. Sítio: 

<http://www1.korea-np.co.jp/pk/061st_issue/98091708.htm>. Acessado 30 mar. 2014.  
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8.2.2 Limites Imanentes 

A estrutura política de um Estado, sua forma de organização e como ele 

pretende se apresentar perante os outros Estados, são características 

indispensáveis a qualquer país na elaboração de uma Constituição. 

Temos no presente a concepção de que um Estado tem de ser no mínimo 

soberano em relação a seu território e perante a comunidade internacional. Os 

outros dois elementos, organização e estrutura política, diferem em alguns Estados, 

mas dificilmente encontraremos alguma Constituição que não caracterize sua nação 

como soberana. 

Neste sentido afirma Uadi Lammêgo BULOS (2011, p. 397): 

As proibições imanentes provêm do pode r constituinte material. Este, como 
vimos acima, serve para qualificar o Direito Constitucional formal, balizando 
a etapa de feitura das constituições, conforme a ideia de direito, presente na 
sociedade num dado momento histórico. Daí os limites imanentes, assim 
cognominados para designar o teor dos assuntos que devem 
consubstanciar a identidade do Estado. Exemplo: o Estado brasileiro, 
implantado pela manifestação constitucional originária de 1988, é uma 
República e, também, uma federação. Tem, dentre seus fundamentos, a 
soberania (art. 1º, caput, e inciso I). Evidente que os constituintes jamais 
poderiam transformar o Brasil num Estado Unitário, muito menos despojá-lo 
de sua soberania. É que a ideia de direito, ínsita à Carta de Outubro, 
consagrou como limite imanente o acatamento incondicional aos princípios 

republicano, federativo e soberania popular. 

Exemplifica Jorge MIRANDA (2009, p. 236): 

Assim, não se concebe, num Estado soberano e que pretenda continuar a 
sê-lo, que ele venha a ficar despojado da soberania (v.g., aceitando a 
anexação a outro Estado); num Estado federal e que pretenda continuar a 
sê-lo, que ele passe a Estado unitário, ou reciprocamente (em certos 
casos); e num Estado em que prevalece certa legitimidade ou certa ideia de 
Direito, num determinado momento (v.g., a legitimidade democrática) que se 
venha a estabelecer uma organização política de harmonia com uma 
legitimidade ou uma ideia de Direito contrária. 

 

8.2.3 Limites heterônomos 

Os limites heterônomos condicionam um Estado, ao elaborar sua nova carta 

política, a respeitar os tratos internacionais os quais este ratificou. Devera existir um 

respeito com os outros Estados e, sobretudo, com as normas internacionais que 

regulam os direitos fundamentais do ser humano. Jorge MIRANDA (2009, p. 238) 
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demonstra que, além dos limites heterônomos para com a comunidade internacional, 

existirão limites também para com os entes federados, como explica: 

Quanto aos limites heterónomos de Direito interno são tipicamente os 
limites recíprocos, em união federativa, entre poder constituinte federal e 
poderes constituintes dos Estados federados. Aquele deve respeitar a 
existência destes e assegurar a sua participação nos órgãos e nos actos 
jurídicos principais a nível central. Os Estados federados devem subordinar-
se aos imperativos da sua agregação na união federativa (incluído os 
respeitantes ao sistema político, consoante preveem a Constituição dos 
Estados Unidos no art. 4º, a alemã no art. 28º, ou a brasileira no art. 25º e 
no art. 11º de “disposições transitórias”). 

 

8.3 LIMITES AO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO VINCULADO À ANTIGA 

CONSTITUIÇÃO 

 

Segundo Paulo BONAVIDES (2009, p. 150), o poder constituinte originário 

teria uma limitação nas normas já estabelecidas pela Constituição que anteriormente 

vigia como norma principal de um país. Essa limitação não decorre do fato da antiga 

conceber normas diretas para frear o ímpeto de se criar uma nova Constituição, pois 

como já dito, o poder que legitima uma Constituição, emana do povo, e se existente 

tal regra, seria descartada de pronto. A vigente delimitaria a vindoura, pois teria de 

respeitar “a moldes pré-organizados ou preestabelecidos e ocorrerá nos limites da 

ordem jurídica, cujos, fundamentos não poderão ser ignorados nem violados pela 

ação do poder constituinte.” (BONAVIDES, 2009, p. 150). 

Explica ainda que haverá sempre uma vinculação à ordem anterior, pois esta 

nova carta política tem semelhanças com a antecedente no sentido de que seriam 

advindas de um mesmo contexto social e humano, ao qual o autor chama de “poder 

jurídico” ou “poder constituinte do Direito Constitucional” (BONAVIDES, 2009, p. 

150). 

No entanto, segundo o autor, a feitura de uma constituição advinda de um 

Golpe de Estado ou revolução, não vincularia a nova ordem que está por vir, sendo 

considerado, ai sim, o poder constituinte originário em sua forma pura. 

 Explica Paulo BONAVIDES (2009, p. 150 e 151): 
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Visto por esse prisma, o poder constituinte atua sempre atado ao Direito, na 
moldura de um ordenamento jurídico, ao contrário daquele poder 
constituinte que nasce das Revoluções e Golpes de Estado, das crises 
políticas profundas, que acometem os povos da mesma maneira que as 
enfermidades os indivíduos... 
O primeiro como poder jurídico, é o poder constituinte do Direito 
Constitucional; o segundo, como poder extraordinário, é o poder constituinte 
da Ciência Política. 
[...] 
Firma-se em consequência o principio jurídico ou a regra de legitimidade 
segundo o qual a Constituição nova deriva da Constituição velha, ou seja, 
toda produção constitucional obedecerá sempre a moldes pré-organizados 
ou preestabelecidos e ocorrerá nos limites da ordem jurídica, cujos 
fundamentos não poderão ser ignorados nem violados pela ação do poder 
constituinte. 
[...] 
Considerado assim pelo aspecto jurídico, nessa amplíssima latitude, todo 
poder constituinte, ainda quando tenha por tarefa fazer uma nova 
Constituição, é rigorosamente poder constituído. 
Poder constituinte originário seria apenas, consoante essa tese, o poder 
constituinte extrajurídico das Revoluções e Golpes de Estado, assentado no 
fato e não no direito. 
 

Demonstraremos por meio de características retiradas das várias 

Constituições que o Brasil já possuiu, a comprovação da tese apresentada por Paulo 

BONAVIDES (2009). 

Em primeiro lugar temos a Constituição do início da República brasileira de 

1891. Além de ter instituído a República em nosso país, foi a primeira a trazer as 

ideias relacionadas a dar maior autonomia aos Estados, implantado pelo Estados 

Unidos e denominado federalismo. Tem-se também a consagração da “teoria 

clássica de Montesquieu, com um Executivo presidencialista, um legislativo dividido 

em duas casas” (BASTOS, 2002, p. 174). O Judiciário também ganhou força com 

delegação de competências antes inexistentes. 

A Constituição de 1934, manteve-se a forma federativa e republicana do 

Estado Brasileiro, bem como, a divisão dos três poderes. Trouxe, como evolução 

necessária, a alteração na legislação trabalhista, a sindicalização, as normas de 

Previdência Social, o mandado de segurança e ação popular (BASTOS, 2002, p. 

184). 

Por outro lado a Constituição de 1937, outorgada pelo então presidente 

Getúlio Vargas, no período histórico conhecido como Estado Novo, em uma tentativa 

de trazer ao país as ideias dos regimes totalitários que eclodiam com força na 

Europa da época, tomou forma devido a “movimentos de cunho extremista: pela 

direita a ação integralista e pela esquerda o Partido Comunista, tendo este inclusive 

praticado um atentando contra um estabelecimento militar” (BASTOS, 2002, p. 189). 
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Vê-se que esta crise legitimou a adoção dessa nova Constituição totalitária, 

que por consequência, diminui os poderes do Legislativo e Judiciário, aumentando, 

por conseguinte, a força que o Executivo tinha em relação a tomada de decisão no 

país. 

Cita Celso Ribeiro BASTOS (2002, p. 190) o artigo 73 da Constituição de 

1937 como exemplo da força do chefe do Executivo à época: 

“O Presidente da República, autoridade suprema do Estado coordena a 

atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirige a política 
interna e externa, promove ou orienta a política legislativa de interesse 
nacional, e superintende a administração do país”. 
 

Como a derrocada dos regimes totalitários europeus e a vitória dos aliados 

na Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo getulista não consegui mais se manter 

forte, portanto em 1946 foi promulgada nova Constituição no país, novamente 

retirando os poderes autoritários do presidente e os distribuindo entre os outros 

poderes que estavam sobrestados.  

A Constituição de 1946 se insere entre as melhores, senão a melhor, de 
todas que tivemos. Tecnicamente é muito correta e do ponto de vista 
ideológico traçava nitidamente uma linha de pensamento libertário no 
campo político sem descurar da abertura para o campo social que foi 
recuperada da Constituição de 1934.

5
 

 

Novamente temos o mesmo ciclo ocorrendo com a Constituição de 1967 e a 

abertura democrática com a Constituição de 1988. 

Na análise do contido, notamos que a tese apresentada por Paulo 

BONAVIDES (2009), mostra-se atuante em nossa história constitucional. Primeiro 

temos uma Constituição que pretendia introduzir a forma federativa e republicana no 

país (1891). Após temos a Constituição de 1934 mantendo tais elementos e outros 

que garantiam certos direitos individuais, como o voto direto. Sobretudo temos uma 

notável evolução legislativa, tentando não introduzir mudanças “para pior”, mas sim 

melhorando o já consagrado na Carta Magna anterior. 

Ainda analisando a tese apresentada por Paulo BONAVIDES (2009) – “Poder 

constituinte originário seria apenas, consoante essa tese, o poder constituinte 

extrajurídico das Revoluções e Golpes de Estado” – a constituição de 1937 não 

levou em consideração o que já consagrado e entendido como “correto” nas cartas 

políticas de 1891 e 1934. Corroborou para elevar os poderes do chefe do Executivo. 

                                                           
5
 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002, p. 200. 
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Vemos mesma disposição ocorrendo entre as Constituições de 1967/69 e 1988. 

Portanto entendemos relevante a tese aqui apresentada.  
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9. PROBLEMA ATINENTE À LIMITAÇÃO DO PODER CONSTITUINTE 

ORIGINÁRIO 

 

Uma vez entendido que o poder constituinte originário tem limitações em 

relação a sua competência de legislar e organizar o Estado, levanta-se a tese sobre 

se esta nova Constituição poderia sofrer um controle por parte do órgão julgador de 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. 

Para aqueles que interpretam que o poder constituinte originário decorre de 

uma construção jurispositivista, ou seja, concebem que ele é ilimitado, a 

consequente criação de um órgão que salvaguardará a Carta Magna (criado por 

esta mesma Constituinte) nunca poderá ser superior à própria constituição, portanto 

não será capaz de tentar se insurgir ou ser provocado a determinar que norma 

constitucional primária seja entendida como inconstitucional. 

Nesse sentido Cibele Fernandes DIAS (2012, p. 15): 

Uma das principais consequências dessa discussão é o reconhecimento (ou 
não) do controle judicial de constitucionalidade das normas constitucionais 
originárias. Se o poder constituinte originário é um poder de fato, 
juridicamente ilimitado, o Poder Judiciário, enquanto poder constituído, não 
possui legitimidade para controlá-lo. Em segundo lugar, se a obra originária 
encontra-se no vértice de uma pirâmide jurídica composta exclusivamente 
pelo direito positivo, não há parâmetro normativo para tanto. 
 

 Todavia ao considerar o poder constituinte originário baseado no 

jusnaturalismo, detentor de limitações na elaboração da nova carta política, 

poderemos considerar que, em tese, existe algo maior que a Constituição, portanto 

seria passível um controle posterior à própria. 

Essa tese foi defendida por Otto BACHOF (DIAS, 2012, p. 15) e é concedida 

na doutrina alemã. Ele argumenta que existindo infração a norma de “direito 

supralegal positivada na própria constituição”, acarreta de pronto, desrespeito ao 

conteúdo fundamental da carta política. 

Explica Cibele Fernandes DIAS (2012, p. 15): 

Na doutrina alemã, é conhecida a doutrina de Otto BACHOF, que admite a 
inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias em face de 
violação do direito supralegal positivado na própria Constituição: “a 
incorporação material (Ipsen) dos valores supremos na Constituição faz, 
porém, com que toda infração de direito supralegal, deste tipo, apareça 
necessária e simultaneamente como violação do conteúdo fundamental da 
Constituição.” 
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Em nosso país, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de 

uma norma constitucional originária ser declara inconstitucional. Adotou 

posicionamento juspositivista entendendo ser o poder constituinte originário inicial, 

ilimitado e incondicionado. Decidiu, ainda, pela ausência de hierarquia entre as 

normas constitucionais originárias. 

 Nesse sentido (DIAS, 2012, p. 16): 

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a Constituição de 1988 
constitui obra de um poder constituinte originário, inicial, ilimitado e 
incondicionado. A consequência imediata é a impossibilidade da declaração 
de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Se o poder 
constituinte originário é ilimitado juridicamente, não há norma superior à 
própria Constituição que possa servir de parâmetro para invalidar normas 
constitucionais originárias. 
[...] 
... decidiu o Supremo Tribunal Federal que uma norma constitucional 
originária não pode ser tomada como parâmetro para invalidar outra, 
também originária, considerando a inexistência de hierarquia entre elas.” 
 

  

 Como explica Cibele Fernandes DIAS (2012), o Supremo Tribunal Federal 

adotou tal entendimento para não correr o risco de interpretações que levassem a 

uma completa dissolução do trabalho do constituinte de 1988.  

Elucida (DIAS, 2012, p. 16): 

Ao adotar a tese jurispositivista, o Supremo Tribunal Federal combate o 
perigo do recurso a normas extrapositivas para conduzir a uma jurisdição 
constitucional que “ultrapasse os seus limites quando queria ir, sem 
autorização especial, além da interpretação e aplicação do direito vigente”. 
Se o Direito Natural não é acessível a uma regulamentação legal, não é de 
modo algum controlável. Sustentar a presença de limites jurídicos ao 
exercício do poder constituinte originário, num sistema como o brasileiro 
dotado de jurisdição constitucional, poderá redundar, ao final e ao cabo, na 
declaração de inconstitucionalidade de todas as normas da Constituição de 
1988 pelo Poder Judiciário.  
  

O Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade 

proferiu o seguinte voto sobre o poder constituinte originário (DIAS, 2012 p. 16 e 17): 

A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando 
azo à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras é 
impossível como o sistema de Constituição rígida. Na atual Carta Magna, 
‘compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição’ (artigo 102, caput), o que implica dizer que essa jurisdição lhe 
é atribuída para impedir que se desrespeite a Constituição como um todo, e 
não para, com relação a ela, exercer o papel de fiscal do Poder Constituinte 
originário, a fim de verificar se este teria, ou não, violado os princípios de 
direito suprapositivo que ele próprio havia incluído no texto da mesma 
Constituição. Por outro lado, as cláusulas pétreas não podem ser invocadas 
para sustentação da tese da inconstitucionalidade de normas 
constitucionais superiores, porquanto a Constituição as prevê apenas como 
limites ao Poder Constituinte derivado ao rever ou ao emendar a 
Constituição elaborada pelo Poder Constituinte originário, e não como 
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abarcando normas cuja observância se impôs ao próprio Poder Constituinte 
originário com relação as outras que não sejam consideradas como 
cláusulas pétreas, e, portanto, possam ser emendadas.

6
 

 

Vemos em nosso país uma tendência em elaboração de entendimentos 

judiciais para favorecimento de algumas castas políticas e impunidade para as 

classes mais abastadas. Se fosse aberto mais esta brecha na jurisprudência 

nacional, criaríamos um “monstro” tão grande que  talvez consumisse os próprios 

poderes de nossa República e deixaria aberto para qualquer um deles legislar em 

causa própria. Como esse impedimento trazido pelo STF, em parte, conseguimos 

colocar alguma ordem no sistema jurídico nacional. 

  

                                                           
6
 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ADI 815/DF – Distrito Federal. Ação direta de inconstitucionalidade. Relator: 

Ministro Moreira ALVES. Julgamento: 28/03/1996. Tribunal Pleno. Diário de Justiça da União de 10.05.1996, p. 
15131. Ementário volume 01827-02, p. 00312. 
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10. CONCLUSÃO 

Após análise dos conceitos necessários acerca do assunto proposto, 

importante elencar os principais pontos que foram levantados durante a pesquisa. 

Decorre daí a noção correntemente aceita de que este poder tem por 

característica primária ser ilimitado, sob o fundamento de que, ao elaborar uma 

Carta Política para o Estado, fundando um ordenamento jurídico completamente 

novo, estaria investido com o manto da soberania popular, exercendo este mister 

como representante da vontade popular, razão pela qual restaria afastada qualquer 

espécie de limite à sua atuação. 

Todavia, mesmo o poder constituinte estando amparado por esta vontade 

popular, não poderá ser deixado de lado aspectos de ordem fundamental ao ser 

humano e respeito a tratados internacionais. 

Interessante suposição encontrada na pesquisa sobre o aspecto do 

problema em se interpretar o poder constituinte como limitado, e, por conseguinte, 

se suportar em teorias jusnaturalistas. Se levada a cabo tal teoria, poderia um 

controle posterior da Constituição entender que alguma norma contida no corpo 

desta, gerada pelo poder constituinte originário, estando esta contrária com os 

direitos fundamentais do homem, por exemplo, acarretaria a anulação desse 

dispositivo normativo.  

Perante esses ditamos cria-se um paradoxo para o poder constituinte 

originário, no sentido de que ao se criar uma ordem nova, questões já existentes na 

estrutura do Estado, de ordem de direitos pessoais e direitos internacionais terão 

caráter limitador a este poder. Por outro lado, deixar que um órgão de controle 

posterior à norma constitucional revele ter força passível de sobrepujar o equilíbrio 

dos poderes de um Estado, daria a este órgão um aspecto ditatorial totalmente 

contrário ao ideal de um Estado Democrático. 

Conclui-se por derradeiro, que a forma para se equilibrar essa equação é ao 

ser constituído o órgão que instituirá uma nova Constituição, esse terá uma limitação 

nos fatores já expostos, mas após a elaboração da nova Carta Política não mais 

poderá ser invocado os fatores atinentes às limitações ao poder constituinte (ligados 

ao jusnaturalismo) para modificação ou exclusão de alguma norma originária, só 

podendo fazê-lo ou não, em casos expressamente descritos pelo poder originário. 
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