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RECURSO DA QUESTÃO 20 

 

Questão 20. Entende-se como limitação material implícita aos poderes instituídos pelo poder 

constituinte originário o agravamento dos processos de reforma da Constituição. 

GABARITO DO CESPE: ERRADA 

RAZÕES DO RECURSO: A questão indica como limite material implícito ao poder de reforma o  

processo de reforma da Constituição QUALIFICADO PELO AGRAVAMENTO. 

Segundo a doutrina, o poder de reforma, ou seja, o poder constituinte derivado, tem caráter 

limitado, razão pela qual deve obedecer o rito de aprovação das emendas constitucionais, 

valendo destacar algumas limitações de  ordem temporal, formal, material e circunstancial. 

Em relação aos limites materiais do poder de reforma, destacam-se as cláusulas pétreas (art.  

60, §4º. Da CF/88). Todavia, existem limitações materiais implícitas, a exemplo das normas 

referentes ao processo de emenda, conforme entendimento de Paulo Bonavides (2001, p.178) 

tais limitações “ são basicamente aquelas que se referem a extensão da reforma, á 

modificação do processo mesmo de revisão e a uma eventual substituição do poder 

constituinte derivado pelo poder constituinte originário”. 

Acerca desse entendimento, José Afonso da Silva (2009, p. 68) vaticina, com supedâneo em 

Nelson de Souza Sampaio, que constitui um limite material implícito as normas: “relativas ao 

processo da própria emenda, distinguindo-se quanto à natureza da reforma, para admiti-la 

quando se tratar de tornar mais difícil seu processo, não aceitando quando vise atenuá-lo”. 

O gabarito apresentado pela banca parece cooptar o entendimento de José Afonso da Silva, no 

sentido de admitir um agravamento do processo de reforma da Constituição. Entretanto, não 

podemos perder de perspectiva que o tema não é pacífico E NÃO GOZA DE UNANIMIDADE, 

ante a opinião de Bonavides e Canotilho, e encontra solução diversa na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, a Corte Maior vislumbrou eiva de inconstitucionalidade em preceito de 

Constituição Estadual que previa quórum de aprovação de emenda de 4/5 (quatro quintos), 

superior ao de 3/5 previsto na Constituição de 88: 



 

“Processo de reforma da Constituição estadual. Necessária observância dos requisitos 

estabelecidos na CF (art. 60, § 1º a § 5º). Impossibilidade constitucional de o Estado-membro, 

em divergência com o modelo inscrito na Lei Fundamental da República, condicionar a reforma 

da Constituição estadual à aprovação da respectiva proposta por 4/5 da totalidade dos 

membros integrantes da assembleia legislativa. Exigência que virtualmente esteriliza o 

exercício da função reformadora pelo Poder Legislativo local (...). [ADI 486, rel. min. Celso de 

Mello, j. 3-4-1997, P, DJ de 10-11-2006.]” 

A conclusão da Corte Suprema foi no sentido de que o quórum de 4/5 esteriliza o exercício da 

função reformadora, em outras palavras: anula o poder reformador.  

Ainda que a decisão seja voltada para o Poder Constituinte Decorrente, a conclusão do STF 

também é válida para o Congresso Nacional. Ademais, não podemos perder de perspectiva 

que o agravamento do poder de reforma pode sim anular a possibilidade de reforma, 

principalmente em hipóteses de dupla revisão. 

Imagine que o próximo governo reformule a constituição atual e imponha ao texto 

constitucional preceitos de determinada ideologia. Após, a constituição é alterada para 

dificultar uma nova reforma. Em suma, quem vier primeiro pode mudar tudo e dificultar 

posteriores modificações, inserindo, por exemplo, um quórum de 4/5 que, segundo o STF, 

anula o poder de reforma.  

Data máxima vênia, se não é possível ao poder reformador estadual agravar o procedimento 

de reforma, por que seria possível ao reformador federal? Por conta exclusivamente da 

opinião de José Afonso da Silva? 

Doutrina por doutrina, J. J. Canotilho comunga de entendimento diverso, ou seja, pela 

impossibilidade de agravamento do poder de reforma. 

Assim sendo, e considerando que não há como provar ou estabelecer qual entendimento é 

majoritário, impõe-se a anulação da questão ou a alteração do gabarito de ERRADO para 

CERTO. 
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