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RESUMO 

 

DINIZ CAMPOS, Juliana Cristine. Nomogênese e poder constituinte: fundamentação 

racional e a legitimidade democrática da norma constitucional. 2013. 239f. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  

 

O poder constituinte, tal como entendido pela teoria constitucionalista clássica, é definido 

como poder bruto, original, ilimitado e incondicionado, a partir do qual nasce o Estado e, 

por consequência, a ordem jurídica. Esse poder, definido como supraestatal, não encontra 

limites no direito e, nas concepções democráticas, é titularizado pelo povo soberano. Essa 

concepção teórica passa por uma releitura no trabalho, a fim de se definir o poder 

constituinte como poder comunicativo criador da norma constitucional, de aparição 

episódica, por meio do qual é possível filtrar os argumentos morais, ético-políticos e 

estratégicos expostos pelos cidadãos na esfera pública democrática, representativos de um 

modo de vida compartilhado que se impõe politicamente. De acordo com a releitura 

apresentada, os postulados da ilimitação material e da incondicionalidade do poder 

constituinte não se sustentam em face do paradigma da racionalidade comunicativa e 

dialogal. Na qualidade de momento de fundação e fundamentação da ordem constitucional, 

o poder constituinte precisa respeitar direitos pressupostos, garantidores da autonomia 

individual, e institucionalizar os procedimentos discursivos que viabilizam a reprodução do 

direito legítimo. Entendido como processo extraordinário, no qual os interesses e os 

valores permanecem latentes na sociedade, o exercício do poder constituinte representa um 

momento único para análise do discurso de fundamentação normativa, objeto central da 

tese. Associando-se fundamentação normativa com legitimidade política, nos termos da 

teoria democrática exposta por Jürgen Habermas, conclui-se que o cerne da legitimidade 

das ordens estatais organizadas democraticamente é a institucionalização de uma ordem 

jurídica fundamentada discursivamente por intermédio de um procedimento de deliberação 

pública, no qual todos os potenciais atingidos pela norma possam exprimir o seu 

assentimento. O poder constituinte, ao estruturar o estado, garante que o processo de 

formação da vontade e da opinião pública se estabilize e o consenso seja alcançado. 

 

Palavras-chave: poder constituinte; limites; fundamentação normativa; ética do discurso; 

teoria da democracia; procedimentalismo. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

DINIZ CAMPOS, Juliana Cristine. Nomogenesis and constituent power: rational 

grounds and democratic legitimacy of the constitutional norm. 2013. 239p. Thesis 

(Doctoral). School of Law, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  

 

Constituent power, based on classical constitutional theory, is defined as raw, original, 

limitless and unconditional power, from which the state and, consequently, legal order are 

born. Such power, defined as supranational, knows no boundaries in the law and according 

to democratic notions it is held by the sovereign people. This thesis reexamines that 

theoretical conception in order to define constituent power as a communicative power 

which creates constitutional norm; it appears occasionally and it allows for a selection of 

moral, ethical-political and strategic arguments introduced by citizens in the public 

democratic sphere which represent a shared way of life that imposes itself politically. 

According to this reexamination, postulates of constituent power’s material illimitation and 

unconditionality cannot resist to the paradigm of communicative and dialogical rationality. 

As the founding moment and grounds of constitutional order, constituent power must 

respect presupposed rights which guarantee individual autonomy and institutionalize 

discursive procedures which enable the reproduction of legitimate law. Understood as an 

extraordinary process in which interests and values remain latent in society, exercise of 

constituent power represents a unique moment to analyze the normative grounds discourse, 

the core issue of this thesis. Combining normative grounds and political legitimacy, in the 

terms of the democratic theory introduced by Jürgen Habermas, the conclusion is that the 

essence of legitimacy of democratically-organized state orders is the institutionalization of 

a legal order based discursively through a process of public deliberation, where all 

individuals potentially affected by the norm may express their consent. By structuring the 

state, constituting power ensures that the public will and opinion formation process will 

become stable and consensus will be reached. 

 

Keywords: constituent power; limits; normative grounds; discourse ethics; theory of 

democracy; proceduralism. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

DINIZ CAMPOS, Juliana Cristine. La Nomogénèse et le pouvoir constituant: le 

fondement rationnel et la légitimité démocratique de la norme constitutionnelle. 2013. 

239f. Thèse de Doctorat. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2013.  

 

Le pouvoir constituant, compris depuis la théorie constitutionnaliste classique, est défini 

comme pouvoir brut, originel, illimité et inconditionné, à partir de quel l’État est né et, par 

conséquence, l’ordre juridique. Ce pouvoir, défini comme supranationale, ne rencontre pas 

de délimitations dans le droit et, dans les conceptions démocratiques, est titularisé par le 

peuple souverain. Cette conception théorique passe ici par une nouvelle interprétation pour 

définir le pouvoir constituant comme un pouvoir communicatif, créateur de la norme 

constitutionnelle, d’apparition épisodique, vers laquelle il est possible raffiner les 

arguments morales, éthiques, politiques et stratégiques exposés par les citoyens à la sphère 

publique démocratique, représentatifs d’un mode de vie partagé qui s’impose 

politiquement. Selon la nouvelle interprétation, les présomptions de l’illimitation 

matérielle et de l’inconditionnalité du pouvoir constituant ne se soutiennent pas face au 

paradigme de la rationalité communicatif et dialogal. En ce qui concerne le moment de la 

fondation et le fondement de l’ordre constitutionnel, le pouvoir constituant doit respecter 

les droits présumés, garants de l’autonomie individuelle, et institutionnaliser les procédures 

discursifs qui viabilisent la reproduction du droit légitime. Conçu comme procès 

extraordinaire, sur lequel les intérêts et les valeurs restent latents dans la société, l’exercice 

du pouvoir constituant représente un moment unique pour l’analyse du discours de 

fondement normatif, objet central de la thèse. En s’associant le fondement normatif avec la 

légitimité politique, sur la théorie démocratique exposée par Jürgen Habermas, il est 

possible accomplir que le cœur de la légitimité des ordres gouvernementales 

démocratiquement organisées est l’institutionnalisation d’une ordre juridique motivée 

discursivement au moyen d’un procédure de délibération publique, dans lequel tous les 

potentiels accomplis par la norme puissent exprimer son assentiment. Le pouvoir 

constituant, en structurant l’état, certifie que le procès de formation de la volonté et de la 

opinion publique se stabilise et le consensus soit réussi. 

 

Mots clés: pouvoir constituant; délimitations; fondement normatif; éthique du discours; 

théorie de la démocratie; procéduralisme. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A constituição é o documento político que define a identidade jurídica de um povo, 

expondo seu modelo de organização institucional, o modo de exercício do poder em face 

dos interesses e antagonismos existentes, os direitos e deveres básicos dos indivíduos, o 

modo de ser do Estado e os limites da relação entre este e a sociedade civil.  

A importância da constituição para a teoria do direito se constrói desde o advento 

do Estado Liberal, quando as cartas constitucionais, assumindo a função de edificar a 

ordem jurídica, são identificadas com a proteção dos direitos individuais e com o resultado 

de uma revolução social, política e ideológica que provocou a secularização do poder e a 

consolidação da economia capitalista de mercado.  

A constituição se mostra importante não apenas por formular as normas básicas e as 

instituições concernentes a um sistema político e econômico, mas por definir o equilíbrio 

de forças entre estado e sociedade, além de ostentar um significado simbólico e ideológico 

poderoso ao proteger valores partilhados e princípios de uma comunidade política. A 

constituição reúne, pois, uma amálgama única de cultura, poder e política
1
, que justifica o 

rápido desenvolvimento do edifício teórico do Direito Constitucional ao longo do século 

XX.  

É inegável, portanto, que a compreensão das cartas constitucionais, o estudo de sua 

estrutura, de sua interpretação e de sua aplicação conduzem o estudioso do Direito à 

compreensão do próprio sistema de normas, que se desenvolve a partir dos procedimentos 

manifestos na constituição. O Direito Constitucional assume, nessa perspectiva, um papel 

integrador do ordenamento jurídico, compreendido como uma ordem racional e lógica 

fundamentada nos dispositivos positivados na carta constitucional.  

Sendo a norma constitucional, portanto, o ponto de partida da cadeia de 

fundamentação da ordem jurídica, é indispensável que pretenda validade, não estritamente 

formal, mas igualmente material: uma norma válida é condição de uma ordem legítima. 

Isso porque o poder legítimo não se faz sem uma exigência de justificação. É dizer, o 
                                                           
1
 NOLTE, Detlef; SCHILLING-VACAFLOR, Almut. New Constitutionalism in Latin America: Promises 

and Practices. Surrey: Ashgate, 2012. 
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direito, justificado, transforma-se em autoridade, entendida esta como o “direito de ter 

poder”. O direito, para valer como ordem autônoma e impositiva, depende da autoridade 

de seu conteúdo normativo
2
. Mas quais são, então, os caminhos da validade da norma 

constitucional? 

Neste trabalho, busca-se investigar de que forma as normas constitucionais podem 

ser fundamentadas, de modo que sua exigibilidade se apresente como um imperativo 

racional ao agir dos sujeitos de direitos. A força vinculante da norma constitucional não é, 

portanto, compreendida exclusivamente como uma consequência do processo de 

positivação normativa.  Sua exigibilidade não advém, a princípio, da força de sua 

imposição pelo Estado
3
: a positividade do Direito não pode fundar-se somente na 

contingência de decisões arbitrárias, sem correr o risco de perder seu poder de integração 

social
4
. A rigor, tem-se que a positivação deve ser o resultado da exigibilidade racional de 

um comando normativo e, assim sendo, quais devem ser os critérios para que determinada 

norma seja considerada justificada, exigível e, portanto, passível de ser positivada? 

 O tema se insere dentro da teoria da constituição originada do constitucionalismo 

ocidental moderno, mas sua relevância permeia a teoria do direito como um todo. Isso 

porque, sendo a constituição a norma responsável pelo fechamento operativo do direito, a 

partir da qual as demais normas podem encontrar seu fundamento de validade tanto 

material como formal, renunciar a uma fundamentação da norma-mãe é renunciar à 

fundamentação do sistema em sua integralidade. A função que a carta constitucional exerce 

é, para além da organização dos procedimentos e das instituições estatais, uma função 

racionalizante – ela é capaz de oferecer as motivações que tornam ações/omissões, 

procedimentos e instituições socialmente desejáveis.  

 A fundamentação da norma constitucional não pode se restringir ao aspecto 

puramente formal-sistêmico
5
, segundo o qual uma norma é válida na medida em que 

obedece ao procedimento ditado por uma norma superior, sem lhe contrariar o conteúdo ou 

suas vedações. Esse critério, definido como Hans Kelsen
6
 como o parâmetro de validade 

                                                           
2
 SALDANHA, Nelson. O Poder Constituinte. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, pg. 35. 

3
 Cf. HABERMAS, J. Direito e Democracia: ente facticidade e validade, v.I, tradução de Beno 

Siebeneichler, 2ª edição. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012, pg. 50. 
4
 HABERMAS, J. Op. Cit., pg. 60. 

5
 No dizer de Habermas, trata-se de um conceito semântico-dedutivo de fundamentação. Cf. HABERMAS, J. 

Verdade e Justificação: Ensaios Filosóficos, tradução de Milton Mota. São Paulo: Loyola, 2004, pg. 45. 
6
 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 

2006, pg. 215. 
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normativa dentro de um ordenamento jurídico hierarquizado, só pode ser utilizado, do 

ponto de vista lógico, para normas infraconstitucionais, que possuem um parâmetro 

superior já existente que lhes condicione a construção. Essa impossibilidade se dá porque a 

elaboração originária da constituição, a partir do exercício do poder constituinte, não 

conhece, no plano fático, qualquer limitação ou condicionante prévio
7
.  

O poder constituinte, ao fundar as bases de um novo ordenamento, o faz a partir da 

negação da carta constitucional anterior, e os limites, acaso existentes, seriam de ordem 

sociológica, moral ou ético-política, alheios, portanto, a qualquer tipo de positivação que 

os torne perfeitamente identificáveis e, assim, exigíveis. É por essa razão que a ciência 

política situa, muitas vezes, a análise do poder constituinte no estudo dos processos 

revolucionários, no âmbito da sociologia do direito. A constituição, vista sob a perspectiva 

de um poder criador ilimitado, é compreendida pela teoria constitucional como uma 

decisão triunfante, uma vontade que se põe coercitivamente. Interessa saber se é possível 

conviver com tal concepção de poder constituinte dentro de sociedades complexas que 

almejam o reconhecimento da correção do Direito pelos seus destinatários. 

 É evidente, portanto, que o estudo sobre o discurso de fundamentação das normas 

constitucionais deve passar, necessariamente, pela análise do exercício do poder 

constituinte: sua natureza, limites, consequências, titularidade, já que é pelo filtro do 

constituinte que se selecionam as normas que serão objeto de positivação e que passarão a 

ocupar um lugar normativo diferenciado dentro do sistema hierarquizado.  

 Conforme esclarece Colón-Ríos
8
, a teoria do poder constituinte pode representar 

uma importante ferramenta no arsenal teórico dos proponentes de uma forma democrática 

de constitucionalismo, uma vez que ela fornece um caminho alternativo para se pensar os 

sentidos e as implicações institucionais de um comprometimento com a democracia a partir 

das normas jurídicas fundamentais. Isso porque o exercício do poder constituinte assentado 

em bases inteiramente democráticas pode transformar, em termos de justiça e 

fundamentação, toda uma ordem jurídica através da participação popular. 

Tendo em vista a relevância do poder constituinte para o Direito e, 

consequentemente, para toda a organização social, uma intuição fundamental pode ser 

                                                           
7
 Sobre o princípio de validade do direito positivo em Kelsen, cf. KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e 

do estado, tradução de Luís Borges. São Paulo: SAFE, 2005, pg. 558 e ss. 
8
 COLÓN-RÍOS, Joel. I. Weak Constitutionalism: Democratic Legitimacy and the question of 

constituent power. New York: Routledge, 2012, pg. 7. 
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encontrada nos mais variados textos jurídicos: não parece justificável que o exercício do 

poder de elaborar a constituição esteja de todo alheio a condicionamentos, em especial nos 

modelos políticos baseados na democracia e na proteção dos direitos humanos, que já 

contemplam o direito de participação, a autodeterminação normativa e as liberdades 

públicas e privadas como valores incorporados à cultura política – e, principalmente, como 

condicionantes para o exercício da democracia.   

 Mostra-se necessário, portanto, entender como o poder constituinte surge e se 

desenvolve enquanto conceito teórico do constitucionalismo e de que forma uma teoria do 

poder constituinte democrático possibilita que o discurso de fundamentação racional das 

normas constitucionais encontre o seu lugar. Nesse sentido, a pergunta inicial (como é 

possível fundamentar racionalmente as normas constitucionais?), transforma-se, a partir 

dessa linha de raciocínio, no objeto central da tese: como, no contexto de uma teoria 

propositiva sobre o poder constituinte democrático, pode-se demonstrar a possibilidade 

racional de uma fundamentação dos comandos constitucionais? 

 Para tentar responder a indagação, divide-se o caminho da argumento em duas 

partes. Na primeira, composta por dois capítulos, tem-se uma preocupação conceitual, a 

fim de apresentar o que a bibliografia nacional e dos países herdeiros da tradição do civil 

law elaborou, em termos de interpretação e sistematização, para a teoria do poder 

constituinte, a partir da matriz teórica comum, identificada, como consenso entre os 

autores, na obra de Sieyès. 

Analisa-se, assim, nos dois primeiros capítulos, o conceito de poder constituinte, 

contextualizando-o historicamente, revisando-se a bibliografia sobre sua natureza e seus 

limites e definindo-se a titularidade desse poder fundacional: quem deve elaborar a 

constituição? Seguindo a linha da teoria constitucional desenvolvida a partir de Sieyès, 

tem-se uma indissociável relação entre estado de direito, na qualidade modelo estatal 

originário dos movimentos revolucionários liberais, a democracia, como urgência teórico-

prática
9
 capaz de legitimar o direito positivo, e a constituição.  Há uma identidade 

subjetiva entre o titular do poder constituinte e aqueles que serão destinatários das normas 

por ele produzidas, definindo-se o ordenamento jurídico como resultado de uma 

autodeterminação democrática baseada na carta constitucional. 

                                                           
9
 OLIVEIRA, M. A. Ética, Direito e Democracia. São Paulo: Paulus, 2010, pg. 265. 
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 O primeiro capítulo destina-se a uma breve contextualização histórica do 

constitucionalismo na Modernidade, bem como a uma apresentação do conceito de 

constituição utilizado ao longo do trabalho. Essa análise contextual parte, igualmente, de 

uma interpretação do livreto de Sieyès, analisado ponto por ponto, a fim de que se 

compreenda a ressonância que suas palavras encontraram nos teóricos do direito 

constitucional desde o século XIX com a definição de uma teoria mais ou menos 

homogênea sobre o poder constituinte.  

 No segundo capítulo,  tem-se uma apresentação de definições sobre o poder 

constituinte, tal como elaboradas pelos diferentes autores que integram a tradição da teoria 

clássica do poder constituinte, oriunda do constitucionalismo francês. O capítulo é 

concluído com a sistematização dos postulados gerais dessa matriz teórica e com a 

discussão sobre as insuficiências dessa perspectiva para a teoria constitucional hoje.  

Neste ponto, um cuidado se faz necessário. Ao constatar que a literatura jurídica 

nacional não vem, nos últimos anos, apresentando inovações substanciais quanto à 

temática do poder constituinte, buscou-se uma revisão das principais formulações sobre o 

poder constituinte produzidas no âmbito internacional, notadamente no que tange aos 

processos de mudança constitucional observados nas democracias recentes da América 

Latina. Esse cuidado buscou demonstrar que, mesmo à luz das contribuições publicadas 

nos últimos anos, uma releitura sobre o poder constituinte mostra-se relevante.  

Os estudos de Colón-Ríos
10

, Neil Walker
11

, Martin Loughlin
12

 e Antonio Negri
13

 

são representativos de releituras sobre a temática do poder constituinte que se mostram 

esclarecedoras e que, em alguma medida, permitem dialogar com os postulados da teoria 

clássica de matriz francesa, que será o foco da primeira parte do trabalho. Colón-Ríos 

preocupa-se com a influência da retórica do poder constituinte sobre o constitucionalismo 

na América Latina, enquanto que Neil Walker e Martin Loughlin permitem refletir sobre os 

conceitos contemporâneos de poder e do processo de elaboração das constituições escritas 

a parir de uma análise da história conceitual. Antonio Negri parte de uma análise mais 
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pessimista sobre o poder constituinte, analisando-o à luz da matriz teórica marxista, e 

representa um interlocutor que permite refletir sobre as limitações fáticas ao pleno 

exercício do poder constituinte hoje. Todos os autores, na medida em que atualizam o 

debate sobre o constituinte, são utilizados para enriquecer a análise empreendida. 

 Na segunda parte da tese, têm-se quatro capítulos, destinados à apresentação dos 

pressupostos filosóficos que amparam a proposta final de uma releitura do poder 

constituine democrático, com foco no discurso de fundamentação das normas 

constitucionais. 

 No terceiro capítulo, discute-se a reviravolta linguístico-pragmática, que simboliza 

a mudança no paradigma de racionalidade responsável pelo advento das matrizes teóricas 

utilizadas como referencial do argumento: o procedimentalismo democrático, a teoria do 

agir comunicativo e a ética do discurso.  

Já que o discurso de fundamentação normativa é, sobretudo, a manifestação do 

exercício da razão no direito, optou-se por analisar, com cuidado, a mudança da concepção 

kantiana de razão (uma razão monológica) para uma concepção pós-kantiana, na qual se 

compreende a importância da linguagem e da comunicação do processo de constituição dos 

sentidos do mundo. Nasce, aqui, um paradigma de razão que se define como comunicativo, 

discursivo, ou dialogal, e que é determinante para as teorias da democracia que se 

desenvolvem no século XX.   

 No capítulo quarto, apresenta-se a proposta habermasiana para o direito e sua 

relação com a democracia. A escolha por Jürgen Habermas como referencial teórico se 

justifica pois a sua teoria da ação comunicativa determinou o surgimento de uma 

correlação original entre modelo democrático, validade normativa e a legitimidade política, 

a qual pode ser útil para compreensão dos limites do poder constituinte.  

Na linha de raciocínio filosófico habermasiana, o caminho de legitimação da ordem 

democrática é o procedimento de deliberação pública e generalizada, entendido como 

exercício, isto é, práxis, na qual o discurso – mediado pela linguagem – é o construtor dos 

objetos racionalmente validados, como as normas jurídicas, por exemplo. Nos ambientes 

democráticos cria-se, ainda que artificialmente, pelo direito, uma estrutura de participação 

capaz de fornecer à razão comunicativa as provas argumentativas necessárias à justificação 

do discurso, fundada no reconhecimento intersubjetivo. Nesse sentido, para Habermas, a 
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legitimidade da regra se mede pela resgatabilidade discursiva de sua pretensão de 

validade normativa. A associação com a democracia se faz na medida em que o que conta, 

em última instância, é o fato de elas [as normas] terem surgido num processo legislativo 

racional
14

. 

Se, para Habermas, a realidade com a qual confrontamos nossas proposições não é 

uma realidade “nua”, mas já, ela própria, impregnada pela linguagem 
15

, é justificável 

que, no capítulo III, se faça uma correlação entre a proposta de releitura da teoria clássica 

do poder constituinte e a reviravolta linguístico-pragmática, já que toda experiência 

humana é linguisticamente estruturada. É através da linguagem que se formam os juízos e 

as proposições sobre o mundo, que permitem a comunicação e a própria construção do 

conhecimento.  

O autor alemão propõe, assim, uma tese sobre a legitimação da legalidade pelo 

procedimento democrático, capaz de oferecer uma força integradora à sociedade moderna 

após a desconstrução da eticidade das sociedades tradicionais. Sua teoria, exposta no 

capítulo V, mostra-se, portanto, adequada a uma proposta de fundamentação da ordem 

constitucional baseada no exercício do poder constituinte democrático, na medida em que, 

como esclarece Villas-Boas, na teoria habermasiana, tem-se um nexo conceitual intrínseco 

entre Estado de direito e democracia 
16

. 

Busca-se, no quarto capítulo, associar os conceitos de esfera pública, sociedade 

civil, princípio do discurso e princípio democrático, desenvolvidos por Habermas, à 

compreensão do exercício do poder constituinte enquanto poder comunicativo, a fim de se 

propor uma teoria democrática e discursiva sobre o processo de elaboração das cartas 

constitucionais. 

É importante que se compreenda, portanto, que não se trata de uma tese sobre 

Habermas e sua leitura sobre o direito. O objeto central – o poder constituinte e sua relação 

com o discurso de fundamentação da norma constitucional – é tematizado a partir da 

contribuição habermasiana, mas não se restringe a ela e tampouco pretende esgotar as suas 

possibilidades de interpretação. A teoria habermasiana detém uma complexidade própria 
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cuja análise renderia teses próprias, nas quais se poderia discutir, de forma pormenorizada, 

cada detalhe de sua linha argumentativa. A sua contribuição é utilizada como referencial 

teórico para se analisar as insuficiências da teoria clássica sobre o poder constituinte e 

propor uma releitura, mais atual, sobre o processo de nomogênese constitucional a partir 

do procedimentalismo. 

Por essa razão, optou-se por selecionar, entre os textos do filósofo, aqueles que são 

mais representativos de sua análise sobre a relação entre direito e democracia, e de sua 

proposta para o procedimentalismo no contexto da ética do discurso. Interpretações sobre a 

obra de Habermas, e, com maior detalhe, aquela enfrentada por Neves em seu Entre Têmis 

e Leviatã: uma relação difícil
17

, são utilizadas para esclarecer alguns pontos problemáticos 

e obscuros do argumento habermasiano. 

O capítulo sexto e final da tese, assim, contempla a releitura da teoria do poder 

constituinte enquanto poder democrático, capaz de favorecer a institucionalização de uma 

ordem jurídica legítima. No capítulo final, optou-se por reduzir as citações diretas no texto, 

a fim de que o argumento pudesse fluir livremente, levando-se em conta que as referências 

teóricas que amparam as propostas finais já são expostas nos capítulos anteriores. 

Os estudos sobre o poder constituinte mostram-se escassos na literatura jurídica 

brasileira, especialmente no que diz respeito ao enfoque sobre as suas limitações e modo 

de exercício. Considerado potência de fato, as teorizações sobre essa modalidade de poder 

limitam-se, muitas vezes, a estabelecer a classificação tradicional, que o subdivide entre 

poder constituinte originário e derivado, e a identificar no povo o titular legítimo para 

exercer a prerrogativa de elaborar a constituição.  

O tema se mostra, apesar da escassez de escritos nacionais, da maior relevância, 

tendo em vista o histórico de instabilidade constitucional a que estão submetidas as 

sociedades em desenvolvimento: nos últimos sessenta anos, foram elaboradas três 

constituições no Brasil (1946, 1967 e 1988), cujas características e níveis de eficácia 

mostram-se conflitantes e divergentes entre si, revelando um período de intensa 

conflituosidade institucional e política na história recente do país. 
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As descontinuidades da experiência constitucional de um povo mencionadas por 

Saldanha
18

 justificam que um temor com o processo de mudança da constituição subsista 

mesmo quando a carta em vigência goza, pelo menos no plano da retórica jurídica, de um 

alto nível de legitimidade, como é o caso brasileiro. A subversão da ordem constitucional 

pelo exercício do poder constituinte não pode ser encarada como processo que sempre irá 

enriquecer a conquista da liberdade individual e das garantias sociais. A experiência 

histórica, mesmo no caso brasileiro, indica retrocessos e descompassos entre os anseios 

sociais e as decisões tomadas nos espaços políticos formais. É por essa razão que uma 

teoria da mudança constitucional constitui uma urgência não só acadêmica, mas prática.  

Para Nolte e Schilling-Vacaflor, as mudanças constitucionais observadas na 

América Latina nas últimas décadas têm despertado um interesse justificável nas mais 

diversas áreas do conhecimento. É preciso entender o processo de elaboração das 

constituições e de sua permanência ou mutabilidade. Para os autores, a história 

constitucional do século XX é uma história de mudança, já que, das quase 200 

constituições existentes no mundo hoje, mais da metade foi escrita ou reescrita no último 

quarto do século
19

. Aí está, portanto, o poder constituinte se manifestando como uma 

ocorrência histórica mais frequente e problemática do que seu conceito pode sugerir. 

 Ao defini-lo como uma potência irrestrita, incondicionada e originária, a teoria 

clássica não é capaz de assegurar qualquer nível de legitimidade para o resultado de seu 

exercício, no caso, a nova constituição. Ao ser positivada, a carta constitucional se impõe 

como fato normativo, mas necessita de um fundamento de validade decorrente do 

reconhecimento dos atores sociais, sob pena de ineficácia. A preocupação principal é, 

portanto, propor uma compreensão de poder constituinte capaz de oferecer uma alternativa 

racional às compreensões tradicionais, associando-o à organização democrática do poder e 

à institucionalização dos procedimentos discursivos como fatores de legitimidade.  
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8  CONCLUSÃO 

 

 

Falar de poder constituinte, em especial no contexto de uma teoria propositiva 

sobre o exercício legítimo do poder político, envolve imensas dificuldades. A principal 

delas diz respeito à tensão exposta por Habermas entre o fático e o normativo, entre um 

ideal racional e o efetivo. O poder constituinte, e tantas teorias que se destinem a analisá-lo 

sob diferentes óticas (filosófica, política, sociológica, antropológica), não é facilmente 

identificável como objeto de estudo. As possibilidades de que o fático escape ao normativo 

são consideráveis, se se tiver em conta que o compromisso com a legitimidade não é, 

ainda, uma pauta comum entre os povos. 

 Apesar de árdua, a tarefa de investigar as possibilidades de exercício do poder 

legítimo, da institucionalização da razão pela democracia, é necessária (e urgente), quando 

se tem em mente que a ciência precisa não só dar conta da realidade, como conduzir um 

processo reflexivo que permita a superação das dificuldades e o progresso pela práxis. 

 Pensar o poder constituinte a partir de uma perspectiva propositiva é indagar sobre 

as condições ideais para o exercício da tarefa de elaborar as constituições, a partir de um 

determinado modelo de estado e de sociedade. Neste trabalho, o modelo indicado foi o 

estado de direito, ou, ainda, o estado de direito democrático tal como concebido pelo 

procedimentalismo. Assim sendo, à luz da democracia – que se apresenta como uma 

exigência racional – como o poder constituinte deve ser conduzido se pretender a 

legitimidade e a validade das normas por ele produzidas? 

 O caráter propositivo de uma teoria sobre o poder constituinte é manifesto, assim, 

no objetivo geral de precisar os limites, as condições e os resultados de um processo 

constituinte conduzido conforme a razão, uma razão que se põe como dialogal, 

comunicativa, estruturada a partir da intersubjetividade.   

 Para empreender essa tarefa teórica, foi preciso conciliar uma leitura do direito em 

conjunto com a filosofia. Se o poder constituinte é um conceito limítrofe – não se pode 

dizer que é apenas jurídico, ou sociológico, ou político – a análise teórica precisa ser 

igualmente capaz de dialogar com mais de um enfoque de análise. A proposta foi, então, 
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compreender o constituinte a partir de um determinado paradigma de razão, relacionado, 

pela filosofia de Jürgen Habermas, a uma teoria normativa da democracia.  

As indagações principais que permearam a investigação foram: como a teoria do 

poder constituinte, elaborada a partir de postulados clássicos e liberais, pode ser revista em 

face das transformações de pensamento operadas com o desenvolvimento da reflexão 

filosófica no século XX? Como a compreensão da sociedade pela filosofia pode auxiliar o 

direito a também iniciar um exercício de reanálise de seus dogmas principais, atualizando e 

transformando pontos que não mais satisfazem as demandas e os anseios do corpo de 

indivíduos submetidos ao império das leis? 

 Buscou-se construir um percurso argumentativo que se iniciou com a leitura das 

referências principais da teoria clássica do poder constituinte, indicando suas 

características e conceitos básicos. Não sendo satisfatória hoje, já que construída para dar 

conta de outro momento histórico, foi preciso empreender uma nova leitura. Para tanto, 

definiu-se uma perspectiva de análise que, foi, sobretudo, filosófica: como, após a 

reviravolta linguístico-pragmática, se pode entender a relação entre sociedade e estado, 

entender o próprio exercício do poder político? Como a descoberta do caráter dialogal da 

razão gera reflexos na forma de compreensão do direito e da ordem constitucional? 

 Inúmeras contribuições filosóficas buscaram compreender a totalidade de tais 

indagações e, dentre todas, optou-se pela proposta de Jürgen Habermas e sua tentativa de 

dar conta da difícil tensão (ou do aparente paradoxo) entre fato e norma. A visão de 

Habermas sobre a função do direito na democracia é útil para pensar o poder constituinte 

porque constitui uma proposta que pensa a origem do direito e suas potencialidades de 

forma instrumental: o direito pode servir de medium através do qual imperativos morais e 

pretensões normativas difundidas na sociedade podem encontrar força institucional. 

 Com Habermas é possível pensar o poder constituinte como um poder que se 

fundamenta na razão comunicativa. O poder constituinte se transforma, com a proposta 

habermasiana, em um poder comunicativo, que se legitima pelo procedimento de 

deliberação generalizado, nos moldes de uma democracia radical, onde todos os potenciais 

atingidos pela norma podem participar de sua discussão e imposição. Trata-se de uma 

forma inteiramente nova de pensar o poder constituinte, para além da tradicional dicotomia 

entre poder de fato e poder de direito. É, rigorosamente, uma manifestação da razão no 

exercício do poder político, um caminho através do qual o direito pode fundamentar-se, 
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para além do aspecto formal, no que tange especificamente à elaboração da carta 

constitucional. 

 Assim sendo, a teoria propositiva do poder constituinte democrático é uma teoria 

que, apesar de pretender universalidade, pressupõe um determinado conceito de 

constituição forjado com o advento da modernidade. Ela reconhece a historicidade própria 

do poder enquanto manifestação cultural. É uma teoria apropriada para pensar o exercício 

do poder político na democracia, dentro da estrutura de um estado de direito, onde é 

preciso conciliar a soberania popular com a ideia de estado limitado em suas capacidades 

de ação. 

 Essa teorização sobre poder constituinte só se sustenta em face de alguns 

pressupostos filosóficos: a possibilidade de decisão racional sobre a validade de normas 

éticas; a incapacidade de determinação apriorística de conteúdos normativos bons em si 

mesmos; o fundamento de validade normativa como a observância de um procedimento de 

deliberação estruturado discursivamente, no qual todos os potenciais atingidos, em 

condições ideais de discurso, podem participar; a democracia como a institucionalização 

desse procedimento; a necessidade, para sobrevivência da democracia, da observância das 

condições necessárias ao exercício da razão no espaço político, entendida a partir da noção 

habermasiana de “direitos pressupostos”. 

 Foi preciso reconstruir cada um dos pressupostos indicados, a fim de se reconhecer 

o poder constituinte a partir de novas bases. Entendido à luz da perspectiva clássica, o 

poder constituinte se apresenta como poder ilimitado, originário, autônomo e 

incondicionado, um poder “fora do direito”, pré-estatal, a partir do qual se constitui a 

ordem jurídica em face de uma decisão política fundamental. Se entendido como puro, o 

poder constituinte é um poder total, absoluto, capaz de originar qualquer direito, seja quais 

forem os valores a serem protegidos. De acordo com esse olhar, o poder constituinte 

escapa mesmo a qualquer racionalização. 

Para “racionalizar” o poder constituinte, foi preciso empreender algumas mudanças 

teóricas. Como sustentar a incondicionalidade em face do procedimento discursivo e 

inclusivo indispensável à fundamentação normativa? Como pensar a ilimitação material se 

existem condições necessárias para o exercício da democracia, por meio das quais se pode 

respeitar o espaço de liberdade individual e pensar a soberania popular como co-originária 

em relação a autonomia privada? Seria o poder constituinte inteiramente original e 
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autônomo quando os processos constituintes se põem em estados já demarcados, com povo 

e território definidos? As características clássicas do poder constituinte não se sustentam, 

hoje, com exceção da identidade popular do titular da soberania, valor basilar das 

organizações democráticas. 

Diante dos pressupostos expostos, é possível estabelecer uma proposta de teoria do 

poder constituinte democrático, que se define como uma teoria de direito positivo, 

concebida para limitar o poder quando exercido na democracia, e que entende o poder 

constituinte como poder comunicativo, isto é, um poder que é manifestação da razão e, 

portanto, pretende legitimidade. 

Com base em tais delineamentos, estrutura-se a proposta teórica a partir de 

postulados gerais, que se pressupõem mutuamente na formação de uma totalidade 

organizada. Em primeiro lugar, apresentou-se o fundamento do poder constituinte, 

seguindo-se de seus limites, para, por fim, se identificar propriamente quem é o sujeito 

constituinte a as consequências dessa identidade para a experiência constitucional concreta. 

Pela exposição apresentada no capítulo final, chega-se à conclusão fundamental de 

que o poder constituinte dos estados democráticos é um poder limitado, um poder que se 

fundamenta na escolha pela democracia como modelo de organização social e política e 

que, para ser capaz de perpetuar e reproduzir essa escolha, precisa ser exercido a partir de 

certas condições necessárias, insuperáveis. 

O poder constituinte democrático, para não negar a si mesmo, precisa respeitar o 

espaço de autonomia individual, reconhecer a importância do gozo de uma vida plena, 

preservar uma esfera pública livre e pluralista, respeitar a proibição do retrocesso 

normativo, entender sua existência como uma latência permanente, além de garantir o 

direito mais básico para a sustentação da democracia, o direito de participação política, o 

qual precisa ser igualmente distribuído entre os sujeitos. 

Estando na origem da formação da ordem jurídica, quando se evidenciam os seus 

fundamentos axiológicos, o poder constituinte – e, principalmente, a forma de 

compreendê-lo – tem reflexos em diversos aspectos da teoria constitucional, permitindo 

reanálises e reinterpretações, entre eles: a suposição de normas constitucionais 

inconstitucionais; os limites do poder de reforma à constituição; o direito adquirido em 

face de ordem constitucional superveniente; etc. 
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Criam-se, com a proposta de releitura do poder constituinte, aportes teóricos 

originais que podem auxiliar o debate sobre a compreensão da constituição, da gênese das 

normas constitucionais e de suas consequências para a interpretação sistêmica do 

ordenamento jurídico como um todo. 

Se existem limites ao poder constituinte, condições legítimas para o seu exercício, é 

plausível sustentar que, em casos de inobservância de tais pressupostos, o resultado do 

processo constituinte não será válido juridicamente, ainda que passe por um processo 

formal de ratificação popular. Normas constitucionais – mesmo aquelas postas pelo 

constituinte originário – seriam “inconstitucionais”, no sentido de ilegítimas, porque 

estariam violando as condições necessárias para o exercício ideal do poder constituinte. 

Essa conclusão abre um leque de novos conflitos interpretativos que podem ser enfrentados 

pela jurisdição constitucional, ampliando a reflexão sobre a teoria constitucional e sobre as 

transformações no sentido de constituição. 

A relevância da temática é evidente quando se pensa que a história constitucional 

do Ocidente desde a Modernidade é uma história de mudança. Constituições foram escritas 

e reescritas. Regimes autoritários foram substituídos por democracias marcadas pela 

instabilidade e pela busca de legitimidade. O tempo de vigência das cartas constitucionais 

mostra-se cada vez mais reduzido, quando a sociedade cresce em complexidade, em 

dimensão, e os problemas jurídicos ultrapassam as barreiras do direito doméstico.  

A preocupação com o poder constituinte e sua análise não estão reduzidas, 

conforme salienta Preuss, à identificação de quem pode exatamente ser o criador da 

constituição de um estado, mas em tematizar o significado do poder constituinte para a 

força impositiva da constituição, sua imperatividade. No constitucionalismo moderno, a 

autoridade da constituição é originada de sua fonte popular, o que o vincula fortemente às 

organizações democráticas do poder. Uma exata compreensão sobre o poder constituinte é, 

em última análise, uma compreensão sobre o poder, o seu exercício, e a gênese dos 

sistemas jurídicos
547

. 
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Na democracia representativa, há que se reconhecer uma “distância” real que separa 

a comunidade política constitucional pluralista e os constituintes. O processo de elaboração 

da constituição, aponta Rosenfeld, é uma tentativa de preencher esse vazio, esse hiato, 

mediante o alcance do outro para forjar uma identidade comum enraizada em um texto 

constitucional compartilhado
548

.  

O que um povo democrático pode efetivamente realizar, o caminho de seu 

desenvolvimento, são condicionados pelo êxito da elaboração originária da constituição. 

Estudar o poder constituinte é tentar, de algum modo, entender esse momento da história 

constitucional de um povo e orientá-lo conforme a razão para o diálogo. 
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