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RESUMO: A temática da presente pesquisa pretende abordar a possibilidade de inclusão dos 

Direitos Sociais no rol das cláusulas pétreas e, com isso, conferir maior proteção a tais 

direitos, retirando-os da esfera de atuação do poder constituinte derivado reformador. Nesse 

sentido, o objetivo geral do presente trabalho é exatamente investigar a apreciação do inciso 

IV do § 4º do artigo 60 da CRFB/88 sob uma ótica mais ampla, incluindo nesse rol além das 

cláusulas expressas já positivadas, outras cláusulas, ditas implícitas, com igual importância 

para a estabilidade do ordenamento. Para tanto, utilizou-se pesquisa teórica e prescritiva. O 

método foi o hipotético-dedutivo, bem como o dialético. O presente trabalho desenvolveu-se, 

ainda, por meio de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. Para melhor esclarecimento do 

conteúdo, foi realizado um embasamento teórico por meio de noções básicas da evolução do 

sistema constitucional brasileiro, bem como a evolução da incorporação dos direitos sociais 

na cultura constitucional brasileira, como embasamento para a defesa do posicionamento dos 

Direitos Sociais no rol de irreformabilidade. Após a apreciação desses conteúdos iniciais, 

passou-se ao estudo da abrangência das cláusulas pétreas, a relação entre os direitos sociais e 

o principio da dignidade da pessoa humana e o perigo da possibilidade de reforma dos direitos 

sociais para a estabilidade constitucional, defendendo-se, assim, a vedação ao retrocesso em 

matéria social. Ao final, tratou-se da temática da atuação do poder constituinte reformador e 

suas limitações e da tese da alocação dos direitos sociais como limites materiais a esse poder 

de reforma. Com isso, concluiu-se que os direitos devem ser entendidos como limites 

materiais implícitos, não podendo sofrer emendas constitucionais tendentes a aboli-los. A 

partir de tal conclusão, investigou-se a possibilidade de uma ampliação no sentido do inciso 

IV do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 1988, com o fito de incluir os direitos 

sociais no rol de proteção máxima dentro do texto constitucional, limitando-se, assim, a 

atuação do constituinte derivado e protegendo-se, sobremaneira, esses direitos que fazem 

parte da essência da Constituição Federal de 1988. 

 

Palavras-chave: Direitos Sociais. Cláusulas Pétreas. Poder Constituinte Derivado Reformador. 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT:  This research’s thematic intends to approach the possibility of including 

Social Rights in the roster of the immutable clauses, thereby granting an enhanced protection 

to such rights, removing them from the jurisdiction of the reforming secondary constitutional 

power. In this sense, the general goal of the present essay is exactly to investigate the 

assessment of the Item IV, Section 4o. of Article 60 of CRFB/88 under a broader perspective, 

including in that roster other clauses besides those already mentioned in the Constitution, the 

former said to be implicit ones, with the same importance for the juridical system stability. To 

accomplish such, it was adopted a prescriptive and theoretic research. The method applied 

was the hypothetic-deductive, as well as the dialectic one. Yet, this work was developed 

through bibliographic and jurisprudential research. For a better understanding of the content, a 

theoretical base was built up through basic notions of the Brazilian constitutional system’s 

evolution, and the evolution of the social rights incorporation at the Brazilian constitutional 

culture, as basis for the defense of the Social Rights setting in the immutable roster. After 

assessing these initial contents, it moved to studying the range of the immutable clauses, the 

relationship between social rights and the principle of dignity of the human being, and the 

danger to constitutional stability related to reforming social rights. In the end, it dealt with the 

theme of the reforming secondary constitutional power operation and its limitations, and the 

thesis of allocation of social rights as material boundaries to that power of reform. With that, 

it concluded that rights must be understood as implicit material limitations, not being subject 

to constitutional amendments targeting to abolish them. From such conclusion, it investigated 

the possibility of widening the construction of the Item 4 of Section 4o. of Article 60 of 

CRFB/88, with the purpose to include social rights in the roster of maximum protection inside 

the Constitutional text, hence restricting the secondary constitutional power operation, 

foremost protecting such rights, which are part of the Federal Constitution of 1988 essence. 

 

Keywords: Social Rights. Immutable clauses. Reforming secondary constitutional Power. 

Principle of dignity of the human being. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho monográfico tem o intuito de investigar a possibilidade de 

inserção dos direitos sociais no rol das cláusulas pétreas, entendendo-os, assim, como limites 

materiais à atuação do poder constituinte reformador, à luz dos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da vedação ao retrocesso social. 

Nesse sentido, os objetivos específicos da pesquisa são analisar a incorporação 

dos direitos sociais na cultura constitucional brasileira, verificar a abrangência das cláusulas 

pétreas e a inserção dos direitos sociais em seu rol, embasando-se na relação desses direitos 

com os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso e, por fim, 

analisar a possibilidade de atuação do poder constituinte derivado reformador sobre tais 

direitos. 

A investigação dos direitos sociais como limitação à atuação do poder constituinte 

reformador iniciará pela abordagem da evolução constitucional dos direitos sociais no Brasil. 

Posteriormente, diante da conceituação do sobreprincípio da dignidade humana, buscar-se-á 

abordar o perigo da não inclusão desses direitos ao rol de intangibilidade para a estabilidade 

do Estado Social, em que se constitui o Brasil, e para a segurança jurídica em nosso 

ordenamento. Nesse sentido, defender-se-á uma interpretação abrangente do artigo 60 §4º, IV 

da CF/88, com o fito de incluir os direitos sociais nesse rol e entendê-los como limites à 

atuação do poder constituinte derivado reformador, com vistas a assegurar a vedação ao 

retrocesso em matéria de direitos sociais. 

Será resgatada a existência de direitos sociais em cada constituição brasileira para 

então se chegar ao atual momento de fundamentalidade de direitos sociais visualizado na 

Carta de 1988, construindo-se, no desenrolar da pesquisa, o conceito de Estado Democrático 

(e social) de Direito, onde se faz necessário uma maior proteção dos direitos sociais. 

A partir da estruturação desses conceitos, enfocar-se-á a preocupação com a 

proteção, sobremaneira, dos direitos sociais, haja vista ser essa proteção extremamente 

necessária para a verdadeira efetivação da dignidade da pessoa humana. 
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A justificativa do presente trabalho baseia-se no fato de Brasil ser um País que 

carrega marcas severas de exclusão social, esta que se dá desde os primórdios de sua historia. 

Além disso, é um País que durante boa parte de sua história foi marcado pelo desemprego e 

pela miséria, e, ainda hoje, apresenta muitos problemas relacionados a tal temática, fato que 

gerou uma notória desigualdade social, ainda assente na sociedade brasileira. Nesse sentido, o 

Estado passa a intervir positivamente na sociedade tendo em vista a implementação de uma 

justiça distributiva. É nessa esfera que se inserem os direitos sociais, estes que surgem com o 

fito de possibilitar melhores condições de vida aos hipossuficientes, realizando uma tentativa 

de igualar os desiguais. 

Ora, verifica-se a importância do tema pela necessidade de ver esse núcleo social 

da constituição, direitos esses que foram árdua e vagarosamente, ao longo da história 

brasileira, incorporados ao ordenamento jurídico, assegurados de forma mais eficaz. Pretende-

se, pois, deixar uma contribuição crítica sobre a maneira como tais direitos vêm sendo 

protegidos contra a atuação do constituinte derivado e filiar-se à tese defensável de uma 

proteção mais rígida contra possíveis modificações de tais direitos na Carta Politica de 1988. 

Os Direitos Sociais são direitos fundamentais de grande relevância, cuja 

concretização se deu através de uma intensa luta por parte da sociedade ao longo da história. 

Efetivam-se através de uma atuação positiva do Estado, gerindo e fornecendo direitos de 

caráter essencial, que aplicados de forma concreta permitem uma vida digna à população. 

Implementar direitos sociais como saúde, educação, assistência social, entre outros, faz-se 

essencial para a efetivação do sobreprincipio Dignidade da Pessoa Humana. 

Os Direitos Sociais, também chamados direitos fundamentais de segunda geração, 

consagrados em um número relevante de Constituições a partir do século XX, diante das 

marcas trazidas pelo pós-guerra, relacionam-se intimamente com a ideia de dignidade, acima 

aventada, uma vez que tais direitos são instrumentos efetivadores de uma sociedade mais 

justa, fincada em princípios de Isonomia e Equidade. 

A relevância dos direitos sociais para o ordenamento jurídico brasileiro, embora 

se mostre inconteste, diante de sua importância e fundamentalidade, encontra limitação na 

interpretação restritiva do art. 60, § 4º, IV da Constituição Federal de 1988, visto que não 
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estende, de forma expressa, aos Direitos de 2º geração a proteção conferida aos direitos e 

garantias individuais.  

Ora, os direitos fundamentais, sob a proteção da denominação de cláusulas 

pétreas, impõem limites à atuação do constituinte derivado, por serem direitos que trazem em 

seu bojo características essenciais à formação de um núcleo básico no ordenamento jurídico 

brasileiro. Tais características não poderiam, assim, ser de qualquer forma sobrepujadas, 

diante do risco de descaracterização desse ordenamento.  

De fato, o texto da constituição fala expressamente apenas em direitos e garantias 

individuais. Todavia, se entendermos o texto de forma estrita, estaremos permitindo que 

supressões sejam feitas mediante emendas constitucionais não apenas aos direitos sociais, 

tema em questão, mas também aos direitos a nacionalidade e aos direitos políticos, estruturas 

de extrema importância dentro do arcabouço político-jurídico brasileiro. Deve-se, portanto, 

fazer uma interpretação mais abrangente das palavras do constituinte originário, 

contemplando no cerne da intangibilidade das cláusulas pétreas todos os direitos fundamentais 

e não apenas os individuais, haja vista a manutenção da unidade constitucional ao redor da 

Dignidade da Pessoa Humana. 

 Acerca da metodologia utilizada, quanto à natureza da pesquisa, o estudo a ser 

desenvolvido iniciará com uma pesquisa teórica, por meio da análise dos diversos 

argumentos a favor da inserção dos direitos sociais no rol das cláusulas pétreas.  

Quanto aos métodos da pesquisa, para o desenvolvimento da pesquisa, 

principalmente no tocante ao alcance de seus objetivos específicos, será utilizado o método 

indutivo, dedutivo e dialético, analisando-se particularmente o atual modelo de  proteção dos 

direitos sociais para chegar-se a uma visão mais ampla de como seriam melhor protegidos. 

Analisar-se-á a tensão existente entre fazer ou não uma interpretação ampla do § 4º do artigo 

60, utilizando-se, pois em primeiro momento os argumentos tidos como incontestáveis para 

posteriormente desconstruir alguns dele e confirmar outros. Por último, para que se possa 

fazer um estudo efetivo do posicionamento dos direitos sociais no rol de intangibilidade, 

verificar-se-á a percepção da necessidade de elencá-los como limites materiais à reforma 

constitucional, partindo-se do pressuposto de que sua supressão pode gerar grave instabilidade 

e insegurança jurídica no ordenamento, além de afronta ao princípio da dignidade da pessoa 
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humana, podendo-se, então, concluir acerca das reais necessidades de verificação dos direitos 

sociais como limitações materiais à reforma constitucional. 

Quanto às técnicas de pesquisa, será utilizado essencialmente o exame 

bibliográfico, como forma de se averiguar os diversos posicionamentos doutrinários e suas 

linhas de argumentação. 

A presente pesquisa monográfica está dividida em três capítulos. 

O primeiro busca analisar historicamente a incorporação dos direitos sociais nas 

constituições brasileiras, fazendo-se uma analise mais pormenorizada da constituição vigente. 

O segundo capítulo trata da abrangência das clausulas pétreas e da relação 

intrínseca entre os direitos sociais e o principio da dignidade da pessoa humana, buscando 

embasamento, ademais, no principio da vedação ao retrocesso, com o fito de vivenciar, de 

fato, o  Estado Democrático de Direito objetivado pelo constituinte originário, positivado no 

artigo 3º, I, da CF/88. 

O terceiro visa a tratar da atuação do poder constituinte derivado reformador e sua 

relação para com os direitos sociais, isto é, se seriam esses considerados inseridos no rol das 

irreformabilidades, estabelecendo-se, portanto, como limitações implícitas ao poder de 

reforma constitucional. 

A presente pesquisa, apesar de ser realizada em um contexto de graduação no 

Curso de Direito e, portanto, estar mais acessível a esse público, pretende ter uma linguagem 

clara e objetiva o suficiente para ser compreensível por todos, podendo, então, ser 

efetivamente contributiva para a sociedade, tendo em vista o seu aspecto crítico e preocupado 

com o atual modelo de jurisdição constitucional vigente. 
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2 ORIGEM E EVOLUÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS NO 

BRASIL 

 

2.1  A incorporação dos Direitos Sociais na cultura constitucional 

brasileira 

Os direitos sociais, alicerçados no Principio da Isonomia, este que giza que se 

deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em quem se 

desigualam, possuem, notoriamente, por objeto e finalidade a diminuição ou a possível 

extinção das disparidades econômico-sociais vigentes na sociedade. 

Segundo os ensinamentos do Prof. José Afonso da Silva, os Direitos Sociais 

(2012, p. 289) “são pretensões positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 

enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais 

fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais”. 

Conceito bastante interessante acerca dos Direitos Sociais é trazido no livro 

Tratado de Direito Constitucional pelo professor Walber de Moura Agra, onde ao conceituar 

os direitos sociais relaciona-os aos direitos de liberdade, ensinando que os direitos sociais, 

como espécie de direitos humanos, exigem a atuação do dos entes estatais, tanto no que 

concerne às prestações fáticas, como no que concerne às prestações jurídicas. Diz-nos, ainda, 

que os direitos de liberdade baseiam-se em posicionamentos individuais, enquanto os direitos 

sociais alocam o homem em sua posição individualista. Todavia, também, posiciona o 

indivíduo como cidadão que necessita de atuações positivas do Estado para que condições 

mínimas de subsistência sejam garantidas. Desse modo, a titularidade dos direitos 

fundamentais sociais seria reposicionada do campo exclusivo do individuo para atuar na 

relação cidadão-sociedade. (AGRA, 2010, p. 515) 

Os direitos sociais passam a ter notoriedade dentro do ordenamento jurídico 

mundial com o fim da primeira grande guerra, quando o Constitucionalismo se desassocia do 
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liberalismo trazendo para o movimento uma maior preocupação para com as questões sociais, 

conforme nos ensina o Professor Dirley da Cunha Júnior. Tem-se (2011, p. 29-30): 

Passaram, pois, as constituições a configurar um novo modelo de Estado, então 

liberal e passivo, agora social e intervencionista, conferindo-lhe tarefas, diretivas, 

programas e fins a serem executados através de prestações positivas oferecidas a 

sociedade […] O Estado moderno, ou estado do Bem Estar-Social, adquiriu 

dimensão jurídica a partir do momento em que as Constituições passaram a 

discipliná-lo sistematicamente, o que teve inicio com a revolucionaria Constituição 

Mexicana de 1917. No Brasil, a Constituição de 1934, sob influência da 

Constituição alemã de Weimar de 1919, foi a primeira a delinear os contornos da 

atuação desse Estado intervencionista, do tipo social, dualista, na consecução do seu 

objetivo de promover o desenvolvimento econômico e o bem estar social. E desde a 

Carta de 1934 até a atual, o regime constitucional brasileiro tem se pautado por uma 

conjugação de democracia liberal e de democracia social. 

Conforme outrora aventado, o estudo da evolução dos direitos sociais no Brasil 

nos remete, de pronto, a 2ª fase da República e ao advento da Carta Magna de 1934, esta que 

teve duração precária, já que três anos após sua promulgação viria a ser revogada por uma 

nova carta política, a Constituição de 1937, a qual daria início ao Estado Novo varguista.  

O texto político de 1934, sob forte inspiração da Constituição da Republica Alemã 

de Weimar e da Carta Mexicana de 1917, trouxe em seu cerne um núcleo sistematizado de 

direitos sociais que a marcaram profundamente. Insta salientar que no Brasil, o primeiro 

Texto Político a tratar especificamente de um título sobre a ordem econômica e social foi a 

Constituição de 1934, sob grande influência da Constituição alemã de Weimar, e que esse 

tratamento mais cuidadoso para com os direitos sociais passou a ter continuidade nas 

constituições subsequentes. 

Ratifica-se o ensinamento acima aventado com as palavras do Professor Paulo 

Bonavides. Veja-se (2012, p. 368): 

Em 1934 a inspiração do constitucionalismo alemão weimariano é decisiva para a 

formulação precoce da forma de Estado social que o constituinte brasileiro 

estabeleceu em bases formais, num passo criativo dos mais importantes, capaz de 

autenticar a significação e a autonomia doutrinária do terceiro setor ou época 

constitucional, em cujos espaços o regime ainda se move em busca de consistência, 

legitimidade e consolidação definitiva das instituições fundamentais. Mas esse 

Estado, em razão de abalos ideológicos e pressões não menos graves de interesses 

contraditórios ou hostis,conducentes a enfraquecer a eficácia e a juridicidade dos 

direitos sociais na esfera objetiva das concretizações, tem permanecido na maior 

parte de seus postulados constitucionais uma simples utopia. 
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Após nove anos de ditadura varguista sob a égide da Constituição de 1937, a 

Constituição de 1946, pondo fim ao Estado Novo, restaura a democracia social iniciada pela 

Carta de 1934. Essa retomada do Estado Social só viria a ser novamente de abalada com a 

ditadura militar iniciada em 1967. 

Com a instauração da ditadura militar, o Brasil acabou por vivenciar uma espécie 

de involução constitucional, no que concerne à atrofia de vários direitos e garantias 

individuais introduzidas na sociedade pelas constituições anteriores, como o direito de greve, 

introduzido pela Carta de 1934. O País passou a vivenciar uma hipertrofia do Poder 

executivo, onde todo poder centralizava-se nas mãos do Presidente da República, deparando-

se com um grande número de crises políticas e uma série de violações aos direitos da 

sociedade.  

A promulgação da Constituição de 1988, apelidada por Ulysses Guimarães de 

“Constituição Cidadã”, devolveu à sociedade brasileira, marcada outrora por um regime 

autocrático, o saborear da democracia, trazendo, de pronto, em seu preâmbulo o compromisso 

pela implementação de um “Estado Democrático destinado a assegurar os direitos Sociais e 

individuais”. Ademais, consolidou em seu cerne, como princípio fundamental, o valor social 

do trabalho, como um dos objetivos constitutivos da República Brasileira, a erradicação da 

pobreza e da marginalização, com a busca da redução das desigualdades sociais, além de 

trazer um capítulo dentro do texto constitucional, falando especificamente sobre direitos 

sociais e um título inteiro denominado “Da Ordem Social”, o qual trata de diversos aspectos 

da sociedade com o fito de promover de fato a implementação de uma sociedade livre, justa e 

solidária. 

Dessa forma, notório se mostra o cerne político-social das Constituições 1934, 

1946 e 1988, cartas que enfatizaram a importância dos direitos individuais e coletivos, 

trazendo o homem como um fim em si mesmo e a sua dignidade como um valor supremo.  

Corrobora o entendimento acima, as palavras de Bonavides (2012, p.368): 

Em 1934, 1946 e 1988, em todas essas três Constituições domina o ânimo do 

constituinte uma vocação politica, típica de todo esse período constitucional, de 

disciplinar no texto fundamental aquela categoria de direitos que assinalam o 

primado da Sociedade sobre o Estado e o individuo ou que fazem do homem o 

destinatário da norma constitucional. Mas o homem-pessoa, com a plenitude de suas 
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expectativas de proteção social e jurídica, isto é, o homem reconciliado com o 

Estado, cujo modelo básico deixava de ser a instituição abstencionista do século 

XIX, refratária a toda intervenção e militância na esfera dos interesses básicos, 

pertinentes às relações do capital com o trabalho.  

 

2.2 Os Direitos Sociais nas Constituições Brasileiras 

 

A primeira constituição brasileira foi outorgada no ano de 1824 sob a égide da 

monarquia e foi bastante influenciada pelos ideários franceses no âmbito teórico. Inovou 

quando preferiu o modelo tetradimensional de Benjamim Constant (o qual inseria um quarto 

poder, o poder moderador) ao modelo consagrado dos três poderes de Montesquieu. Trouxe 

em seu bojo alguns direitos sociais, tal como a instrução primária gratuita (artigo 179, XXXII) 

e o direito à saúde a todos os cidadãos (artigo 179, XXXI) e foi uma das primeiras 

constituições do mundo a trazer em seu cerne um rol de Direitos e Garantias Individuais, 

elencados em seu Titulo 8º (“Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e 

Políticos dos Cidadãos Brazileiros”). Embora tenha sido bastante importante nesse sentido, 

não falou, tal carta política, de forma concreta sobre direitos sociais, apenas conferindo-os de 

forma esparsa no texto, tal como os direitos acima aventados. 

Em 15 de novembro de 1889 deu-se a proclamação da República Federativa do 

Brasil, adentrando o País em um novo período político constitucional de sua historia, e alguns 

anos depois, sob forte influência da Constituição estadunidense, no dia 24 de fevereiro de 

1891, foi promulgada a primeira Carta da República dos Estados Unidos do Brasil. O novo 

ordenamento jurídico que já vivenciava a substituição do trabalho escravo pela mão-de-obra 

livre do imigrante, trouxe, também, em seu cerne um rol de direitos individuais elencados em 

seu artigo 72 e seguintes, tais como a liberdade de associação e de reunião, a vedação ao 

banimento judicial e a pena de morte, além de ter como importante marca a instituição do 

Habeas Corpus. Tal como a constituição anterior, a nova carta magna, também, não 

contemplou em seu bojo uma apreciação incisiva dos direitos sociais. 
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Fortemente influenciada pelos ideários sociais surgidos com o pós-guerra, tal 

como, a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição alemã de Weimar de 1919 e a 

Constituição espanhola de 1931, foi proclamada em 16 de julho de 1934 uma nova carta 

política dando inicio a uma nova fase da República Brasileira e instituindo no cenário jurídico 

brasileiro normas sociais, até então, inéditas. 

O professor Paulo Bonavides, com bastante clareza, trata das modificações 

politico-ideológicas acarretadas pela nova Carta Política. Veja-se (2012, p.366): 

Com a Constituição de 1934 chega-se à fase que mais perto nos interessa, porquanto 

nela se insere a penetração de uma nova corrente de princípios, até então ignorados 

do direito constitucional positivo vigente no País. Esses princípios consagravam um 

pensamento diferente em matéria de direitos fundamentais da pessoa humana, a 

saber, faziam ressaltar o aspecto social, sem dúvida grandemente descurado pelas 

Constituições precedentes. O social aí assinalava a presença e a influencia do 

modelo de Weimar numa variação substancial de orientação e de rumos para o 

constitucionalismo brasileiro. 

Aduz-se (BONAVIDES, 2012, p. 368): 

O constitucionalismo dessa terceira época  fez brotar no Brasil desde 1934 o modelo 

fascinante de um Estado social de inspiração alemã, atado politicamente a formas 

democráticas, em que a Sociedade e o homem-pessoa – não o homem-individuo – 

são valores supremos. Tudo porem indissoluvelmente vinculado a uma concepção 

reabilitadora e legitimante do papel do Estado com referencia à democracia, à 

liberdade e à igualdade. 

A Constituição de 1934 teve como “pedra de toque” a inserção dos Direitos 

Sociais no ordenamento jurídico, estes que pela primeira vez apareciam expressos em um 

texto constitucional brasileiro. 

Enriquecendo o tema em questão, ensina o Professor José Afonso da Silva que 

“ao lado da clássica declaração de direitos e garantias individuais, inscreveu um título sobre a 

ordem econômica e social e outro sobre a família, a educação e a cultura, com normas quase 

todas programáticas, sob a influência da constituição de Weimar.” (2012, p. 84). 

Ao analisar a Constituição de 1934, de pronto, já em seu preâmbulo, deparamo-

nos com a menção aos direitos sociais, quando alude ao fato de ter como fim assegurar um 

bem-estar social à nação, além de destinar um Título especifico para tratar dos direitos 

sociais, o Título IV – Da Ordem Econômica e Social, o qual trazia em seu artigo 121, 

concretamente, normas de proteção ao trabalhador.  
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Ademais, faz-se mister ressaltar que a Carta de 1934, criou a justiça do trabalho 

(artigo 122, CF/34) e estatuiu que todos teriam direito à educação (artigo 149). 

Com todas as inovações sociais trazidas, a Constituição de 1934 vigorou por 

apenas três anos, sendo substituída pela Carta outorgada de 10 de novembro de 1937, a qual 

teve forte inspiração na Constituição polonesa, sendo por isso chamada de “Constituição 

Polaca”. A Constituição Polaca, com forte influência nazi-fascista hipertrofiou o poder 

executivo e limitou vários direitos trazidos pelas constituições anteriores, como a extinção dos 

partidos políticos e a reintrodução da pena de morte.   

Trazia em seu texto a manutenção de alguns direitos sociais já introduzidos pela 

Carta de 1934, tal como o estabelecimento concreto de direitos dos trabalhadores (artigo 137), 

a permissão da associação profissional ou sindical livre (artigo 138) e a instituição da justiça 

do trabalho para dirimir conflitos entre empregados e empregadores, além de outros direitos 

sociais esparsos no texto constitucional. 

Com a queda do então presidente Getúlio Vargas, o País passa a usufruir de um 

período de redemocratização que culminaria com o advento em 18 de setembro da 

Constituição de 1946. 

Além da reinserção de direitos e garantias individuais, outrora limitados, e da 

inserção de instrumentos como o mandado de segurança (artigo 141 § 24) para proteger 

direitos líquidos e certos, a nova carta política reintroduziu um Título especifico tratando dos 

direitos sociais trabalhistas (título V), assegurou a todos o direito ao trabalho, com vista a 

possibilitar uma existência digna, trouxe de forma concreta (artigo 157) direitos trabalhistas, 

visando à melhoria das condições de trabalho no País e condicionou a propriedade a sua 

função social (artigo 141, § 16). 

Diferentemente das constituições anteriores, a Constituição de 1946 não se baseou 

em “um projeto preordenado que se oferecesse à discussão da Assembléia Constituinte”, 

buscou embasamento nas Constituições de 1891 e 1934, fato este que segundo o autor talvez 

explique porque ela não conseguiu realizar-se plenamente, embora tenha realizado seu 

objetivo de redemocratização. (SILVA, 2012, p.87) 
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Durante sua vigência, o País deparou-se com inúmeras crises políticas, que 

culminaram com o movimento político militar de 31 de março de 1964, destituindo o então 

presidente João Goulart. Em nove de abril de 1964, editou-se o Ato Institucional Nº 1 com 

vistas a compatibilizar a Constituição de 1946 com espírito ditatorial que se instaurava, 

conforme se percebe do trecho abaixo (AI -1, 1964): 

[...] É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir 

ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver 

neste momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como 

na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução... A revolução se distingue 

de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse e a 

vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nação... A revolução vitoriosa 

se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se manifesta pela eleição popular 

ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do Poder 

Constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por 

si mesma. 

Novas crises deram ensejo ao AI 2, ao AI 3 e ao AI 4 e em 24 de janeiro de 1967, 

promulgou-se a Constituição de 1967. De acordo com José Afonso da Silva (2012, p.88-89), 

“essa Constituição, promulgada em 24.1.67, entrou em vigor em 15.3.67, quando assumia a 

Presidência o Marechal Arthur da Costa e Silva. Sofreu ela poderosa influência da Carta 

Política de 1937, cujas características básicas assimilou.” 

No que tange aos direitos sociais, a Carta de 1967 definiu mais eficazmente os 

direitos dos trabalhadores. A afirmação é claramente confirmada quando da analise do artigo 

158 da Constituição de 1967. (SILVA, 2012, p.89) 

Insta salientar que a Carta de 1967 trouxe inovações benéficas e maléficas no 

campo dos direitos sociais. De forma positiva, incluiu o direito ao salário-família aos 

dependentes do empregador (art. 158, II), a proibição de diferença de salários por motivo de 

etnia (art. 158, III); participação do trabalhador na gestão da empresa (art. 158, V); e, 

aposentadoria da mulher, aos trinta anos de trabalho, com salário integral (art. 158, XX). 

Todavia, em maior grau, trouxe aspectos negativos, tais como a redução para 12 anos da idade 

mínima de permissão do trabalho (art. 158, X); a supressão da estabilidade e o 

estabelecimento do regime de fundo de garantia como alternativa (art. 158, XIII); e, restrições 

ao direito de greve (art. 158, XXI). 
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Após árduos anos de ditadura militar, iniciou-se no País um período de 

redemocratização, elegendo, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves para a Presidência da 

República. Todavia, em virtude de seu falecimento antes mesmo de assumir a presidência, foi 

o poder entregue às mãos de José Sarney, seu vice, e em cinco de outubro de 1988 foi 

promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Segundo as palavras de Silva (2012, p. 91), a Constituição produzida “constitui 

um texto razoavelmente avançado”. É um texto moderno, com inovações de relevante 

importância para o constitucionalismo brasileiro e até mundial. Bem examinada, a 

Constituição Federal, de 1988, constitui, hoje, um documento de grande importância para o 

constitucionalismo em geral.  

Os aspectos específicos da Carta de 1988 serão tratados a seguir em tópico 

próprio. 

2.3 Os Direitos Sociais na Constituição de 1988 

A Constituição de 1988 foi denominada por Ulysses Guimarães, presidente da 

Assembleia Constituinte, de “Constituição Cidadã”, não apenas porque ela teve grande 

participação popular, mas, principalmente, por que ela nasceu com o fito de realizar 

plenamente a cidadania. (SILVA, 2012, p. 92).  

Além de ser uma constituição notadamente defensora dos direitos e garantias 

individuais e coletivos, é, sem dúvidas, nas palavras de Ingo Sarlet, a que, com maior esmero, 

tratou dos direitos sociais, uma vez que, “pela primeira vez na história do constitucionalismo 

pátrio, a matéria foi tratada com a merecida relevância” (SARLET, 2004a, p. 75). 

Em se tratando do que foi outrora explanado, ratifica-se (CLÉVE, 2003, p.3-4): 

No que diz respeito aos direitos fundamentais sociais, eu dizia, a Constituição 

brasileira de 1988 inovou porque tratou da matéria não no capítulo dedicado à 

Ordem Econômica e Financeira ou à Ordem Social. Antes, cuidou deles enquanto 

verdadeiros direitos fundamentais, e não expressões de uma determinada ordem.  

Tratou como verdadeiros direitos fundamentais àqueles que estão contemplados no 

artigo 6.º: - o direito à saúde, na verdade à proteção da saúde; o direito ao trabalho, 

do qual o direito do trabalho é uma dimensão; o direito ao lazer, porque nem só de 

trabalho vive o homem; o direito à moradia, incorporado mais tarde pela Emenda 

Constitucional 26, de 2000; o direito à educação; o direito à previdência; o direito à 
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segurança; o direito à assistência aos desamparados; o direito à proteção da infância  

e o direito à proteção da maternidade.  

Analisando-se, pormenorizadamente, o texto da Constituição de 1988, depara-se 

com diversos dispositivos que tratam da questão social. Ora, já em seu preâmbulo a 

Constituição Federal trata do exercício dos direitos sociais, do bem-estar e da igualdade, 

direitos estes de todos os cidadãos. 

Ademais, a CRFB/88 institui os valores sociais do trabalho como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito em seu artigo 1º, IV, e no artigo 3º, prescreve 

que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil entre outros a erradicação da 

pobreza e a redução das desigualdades sociais. 

Em seu artigo 6º, determina que todos os cidadãos têm direito “a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”  e do artigo 7º ao 11 

estabeleceu diversos direitos sociais trabalhistas. 

Têm-se, ademais, os direitos sociais tratados no Título VIII - Da Ordem Social, 

além de os direitos sociais também estarem ligados à política urbana e à política agrária, 

expressos nos artigos 182 a 191 (Título VII, Capítulo II). 

Desta feita, conforme se percebe do outrora ventilado, os direitos sociais estão 

presentes em demasia no texto da constituição de 1988, sendo, portanto, elementos de grande 

expressão no texto da carta magna vigente. São, de fato, o resultado de um processo árduo de 

lutas e de transposição de obstáculos político-sociais que se deram ao longo da história 

jurídica brasileira, com vistas a construir de fato uma sociedade livre, justa e solidária, para 

que restasse, efetivamente, incorporado ao ordenamento jurídico não apenas as liberdades 

individuais, mas a igualização dessas liberdades. 
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3 AS CLÁUSULAS PÉTREAS E OS DIREITOS SOCIAIS 

3.1 A Abrangência das Cláusulas Pétreas 

Também chamadas de “cláusulas de eternidade”, algumas normas trazidas pelo 

poder constituinte originário, diante da relevância que apresentam, não podem sofrer 

modificações, já que estas poderiam vir a enfraquecer o sentido de valores essenciais dentro 

do Texto Magno. Essa irreformabilidade de algumas cláusulas constitucionais visa a garantir a 

integridade de valores basilares que asseguram a estabilidade da Carta Política no 

ordenamento, sendo, por isso, notória a importância de sua imutabilidade como forma de 

preservação da força semântica do Texto Constitucional. 

As cláusulas pétreas são aquelas que possuem uma supereficácia, motivo pelo 

qual não podem usurpar os limites expressos e implícitos do poder derivado. Possuem eficácia 

total, uma vez que possuem uma força paralisante em toda legislação que venha a contrariá-

las direta ou indiretamente. (BULOS, 2012 p. 775) 

As cláusulas de inamovibilidade possuem grande expressão dentro do 

ordenamento, uma vez que traduzem uma vontade do constituinte originário, não de fixar 

cláusulas absolutamente intangíveis por si só, como um significado unitário e vazio de 

conotação social. Visa-se, sim, a reconhecer que alguns valores possuem tão grande 

importância para a sociedade, sendo resultado de uma evolução jurídica e político-social, que 

se deve, por isso, ser respeitados sobremaneira, uma vez que sua abolição acarretaria o 

distanciamento dos sentimentos que embasaram a feitura da Carta Magna. 

Inegável se faz a importância das cláusulas pétreas para nosso Texto 

Constitucional, tendo em vista que com elas visa-se a dar maior proteção a certas opções 

feitas pelo constituinte originário e que são importantes para a estabilidade do Texto Político. 

Ora, o poder de revisão criado pelo constituinte originário tem por objetivo a manutenção de 

valores essenciais para o projeto originário e tais valores devem ser protegidos com o fito de 

não ser descaracterizada a vontade inicial do constituinte. Enfrenta, pois, o poder revisional a 

lógica da Constituição que o previu, atuando, porem, com o cuidado de não ferir o núcleo 
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essencial de princípios que inspiraram a feitura do Texto Constitucional, afinal o objetivo não 

é criar uma nova constituição, mas ajustá-la às mudanças ocorridas no ordenamento jurídico. 

Se o poder revisional tivesse liberdade total, poderia ele vir alterar o próprio poder originário 

que o instituiu, vindo a criar uma nova Constituição.   

Analisando-se artigo 60, § 4º da Constituição Federal de 1988, depara-se com a 

impossibilidade de abolição das matérias ali tratadas, em relação às quais, embora não tenham 

sido nomeadas como cláusulas pétreas, firmou-se o entendimento de que se configuram como 

tal. 

Faz-se mister ressaltar que não apenas é vedada a reforma tendente a abolir os 

assuntos elencados no §4º do art. 60, como também é vedado, ademais, o processo da dupla 

revisão, isto é, o processo em que para se modificar alguma cláusula pétrea seria preciso, 

primeiramente, revogar a própria cláusula pétrea, para só então, alterar as disposições sobre a 

matéria em questão. 

Acerca do procedimento supracitado, explica Canotilho (1992, p. 1138): 

Num primeiro momento, a revisão incidiria sobre as próprias normas de revisão, 

eliminando ou alterando esses limites. Num segundo momento, a revisão far-se-ia de 

acordo com as leis constitucionais que alteraram as normas de revisão. Desta forma, 

as disposições consideradas intangíveis pela Constituição adquiriram um caráter 

mutável, em virtude da eliminação da cláusula de intangibilidade operada pela 

revisão constitucional. 

A vedação à dupla revisão é defendida pela doutrina majoritária no País, segundo 

a qual a retirada das cláusulas pétreas do ordenamento enfraqueceria os princípios básicos do 

projeto inicial do constituinte originário e que são garantidos por elas. Tais cláusulas 

asseguram a imutabilidade de certos valores essenciais dentro do ordenamento, além de 

preservar a identidade do projeto do constituinte originário.  

Além da importância da existência de cláusulas pétreas com o fito de proteger a 

integridade dos preceitos essenciais instituídos pelo constituinte originário e da essencial 

existência de vedação ao processo de dupla revisão como forma de proteção à própria ideia de 

cláusulas pétreas, percebe-se da leitura do § 4º do art. 60 da CRFB/88 que, além de outras 

matérias, o constituinte originário deu proteção especial, alocando no rol das cláusulas de 

inamovibilidade, aos direitos e garantias individuais. Todavia, grande celeuma instaura-se no 
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campo doutrinário quando se propõe a analisar se além dos direitos individuais, 

expressamente referidos, estariam protegidos também os direitos sociais.  

Há entendimentos a favor e contra a aceitação dos direitos sociais como cláusulas 

pétreas. Nesse sentido explica-se (MENDES; COELHO; BRANCO, 2010, p.300):   

De um lado, nega-se que os Direitos Sociais participem do rol dos limites materiais 

ao poder de reforma, argumentando-se que aquele dispositivo na Lei Maior fala em 

“direitos e garantias individuais” e não em direitos fundamentais, gênero de que 

tanto os direitos individuais como os sociais seriam espécies. Se o inciso IV do § 4º 

do art. 60 não aludiu a direitos sociais, não os terá tomado como especialmente 

protegidos. Diz-se, ainda, que essa teria sido uma opção do constituinte, atenta à 

diferenciada estrutura entre direitos individuais e direitos sociais. Como estes 

últimos, por serem direitos a prestação, estão na dependência de condições variadas 

no tempo dos recursos disponíveis, não poderiam ser firmados como imodificáveis. 

De outro lado, argui-se que os direitos sociais não podem deixar de ser considerado 

cláusulas pétreas. No título I da Constituição (Dos Príncipios Fundamentais)fala-se 

na dignidade da pessoa humana como fundamento da República e essa dignidade 

deve ser compreendida no contexto também das outras normas do mesmo Título em 

que se fala no valor social do trabalho, em sociedade justa e solidária, em 

erradicação da pobreza e marginalização e em redução de desigualdades sociais. 

Tudo isso indica que os direitos fundamentais sociais participam da essência  da 

concepção de Estado acolhida pela Lei Maior. Como as cláusulas pétreas servem 

para preservar os princípios fundamentais que animaram o trabalho do constituinte 

originário e como este, expressamente, em título específico da Constituição, 

declinou  tais princípios fundamentais, situando os direitos sociais como centrais 

para a sua ideia de Estado democrático, os direitos sociais não podem deixar de ser 

considerados cláusulas pétreas. 

 

Dentre os partidários de um estudo hermenêutico favorável à inserção dos direitos 

sociais como cláusulas pétreas, encontra-se Paulo Bonavides que nos explica que os direitos 

sociais concretizam uma dimensão objetiva no ser humano, envolvendo o concurso do Estado 

e da Sociedade. Ora, a interpretação baseada na não aceitação dos direitos sociais como 

cláusulas pétreas, relegando-os ao campo das normas programáticas e “recusando-lhes 

concretude integrativa sem a qual, ilusória, a dignidade da pessoa humana não passaria 

também de mera abstração”, afasta-se dos fundamentos e princípios do Estado Democrático 

de Direito. (2012, p.641- 642) 

Faz-se notório que a concretização dos direitos sociais é essencial para a 

efetivação da “sociedade livre, justa e solidária” proposta pela Constituição de 1988, além de 

saber-se que a efetivação de tais direitos também se presta à redução das desigualdades 

sociais no País. Desta feita, indiscutível é a importância dos Direitos Sociais para a 
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manutenção da estabilidade da Constituição Federal, uma vez que ela se propõe a ser uma 

carta que institui um Estado democrático e social de Direito. 

Insta salientar que tem o Estado brasileiro como finalidade assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, sendo tais valores de demasiada importância para a 

construção da sociedade livre, justa e solidária, objetivo da Republica Brasileira gizado no art. 

3º, I, CRFB/88. 

 Percebe-se, todavia, que embora o constituinte originário ao tratar das cláusulas 

pétreas tenha falado expressamente, apenas, sobre direitos e garantias individuais, não há 

nenhum Título dentro da Constituição Federal que seja denominado literalmente dessa forma 

e que quando do estudo do Título II da Constituição, depara-se não apenas com direitos 

individuais, mas também com diversos direitos coletivos, fato esse que leva a presumir que da 

mesma forma que o constituinte originário não fez uma distinção expressa entre Direitos 

Individuais e Direitos Coletivos quando tratou dos Direitos e Garantias Fundamentais, 

poderia, sim, ter incluído os direitos coletivos na ideia de intangibilidade trazida pelas 

cláusulas pétreas. 

Alguns doutrinadores entendem que se deve fazer uma interpretação restritiva do 

inciso IV, asseverando que se fosse da vontade do constituinte originário incluir outros 

direitos no rol de cláusulas pétreas, ele o teria feito expressamente. 

Em contraposição a tese da interpretação restritiva do §4º do art. 60, a qual 

concede apenas aos direitos e garantias individuais a proteção da intangibilidade, explana 

Ingo Sarlet com propriedade. 

Veja-se (2004a, p. 393): 

 A viabilidade desta concepção esbarra na difícil tarefa de traçar as distinções entre 

os direitos individuais e os não-individuais. Caso considerássemos como individuais 

apenas os fundamentais que se caracterizam por sua função defensiva 

(especialmente os direitos de liberdade), concepção que corresponde à tradição no 

direito constitucional pátrio, teríamos de identificar nos outros capítulos do Titulo II 

da nossa Carta, os direitos e garantias passiveis de serem equiparados aos direitos de 

defesa, de tal sorte que as liberdades sociais (direitos sociais não-prestacionais) 

também se encontrariam ao abrigo das cláusulas pétreas. 
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Ratificando a ideia de abrangência das cláusulas pétreas no que concerne aos 

direitos fundamentais, transcendendo aos limites do texto expresso do artigo 60, § 4º, aduz 

Ingo Sarlet que se nos detivéssemos em uma analise interpretativa estritamente literal teria de 

ser reconhecido que não apenas os direitos sociais, mas outros direitos importantíssimos para 

o ordenamento jurídico, como o direito à nacionalidade, bem como os direitos políticos 

estariam desprotegidos da intangibilidade conferida às clausulas pétreas. Além disso, até 

mesmo os direitos coletivos que estão elencados no bojo do artigo 5º estariam excluídos da 

proteção conferida pelo inciso IV, § 4º do artigo 60. Esse raciocínio é descabido na medida 

em que seguindo esse raciocínio de interpretação restritiva o mandado de segurança 

individual estaria protegido no rol das clausulas de inamovibilidade enquanto o mandado de 

segurança coletivo não. (SARLET, 2004a, p. 392-393): 

Faz-se importante salientar o entendimento de Sarlet no sentido de que não há 

como negar o caráter individual em muitos direitos coletivos, uma vez que, como aponta o 

autor, até mesmo o direito a um meio ambiente saudável pode ser visto sob a ótica do de um 

direito individual, uma vez que em caso de reparação esta seria individual.   

Nesse sentido, aduz o supracitado autor (2004a, p. 404). 

[...] todos os direitos fundamentais consagrados em nossa Constituição (mesmo os 

que não integram o Título II) são, na verdade e em última análise, direitos de 

titularidade individual, ainda que alguns sejam de expressão coletiva. É o indivíduo 

que tem assegurado o direito de voto, assim como é o indivíduo que tem direito à 

saúde, assistência social, aposentadoria, etc. 

 Analisando-se a Constituição Federal de 1988, já de início, seu preâmbulo diz 

expressamente que se visa a “instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça” como seus valores supremos. Tudo isso, mostra que 

o constituinte originário alocou os Direitos Sociais, assim como os direitos individuais, no 

núcleo do Estado Democrático. 

Percebe-se, de pronto, que o constituinte originário coloca ambos, direitos 

individuais e direitos sociais, em igual relevância para o ordenamento, não os desigualando 

juridicamente em nenhum momento e, inclusive, alternando tais direitos quando os cita, o que 

demonstra igualação entre eles.  
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No que tange ao conceito de preâmbulo (GUSMÃO, 1957 apud SILVA, 2004): 

Tradicionalmente, as constituições têm uma parte introdutória: ‘preâmbulo’, 

estabelecedora das idéias políticas, jurídicas, econômicas e culturais, que deverão 

orientar o legislador ordinário em sua tarefa legiferante e inspirar o intérprete na 

apuração do sentido do sistema constitucional. 

 Sabe-se que embora não tenha força normativa, segundo posicionamento pacífico 

do Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo demonstra a vontade do constituinte originário 

quando da feitura do texto magno e fica claro, pela leitura do preâmbulo da CRFB/88, que em 

nenhum momento há uma prevalência dos direitos individuais sobre os direitos sociais. 

Além do outrora aventado, faz-se mister ressaltar que o Capitulo II, composto 

pelos arts. 6º ao 11, que trata dos Direitos Sociais, assim como o art. 5º, referente aos Direitos 

Individuais e Coletivos, também faz parte do rol de direitos e garantias fundamentais, 

ressaltando, mais uma vez, a indistinção hierárquica entre tais direitos. 

Importante, trazer ao debate em questão o entendimento do Professor Paulo 

Bonavides, que ensina (2012, p. 642): 

Em obediência aos princípios fundamentais que emergem do Título I da Lei Maior, 

faz-se mister, em boa doutrina, interpretar a garantia dos direitos sociais, como 

cláusulas pétreas e matéria que requer, ao mesmo passo, um entendimento adequado 

dos direitos e garantias individuais do art. 60. Em outras palavras, pelos seus 

vínculos principais já expostos – e foram tantos na sua liquidez inatacável -, os 

direitos sociais recebem em nosso direito constitucional positivo uma garantia tão 

elevada e reforçada que lhes faz legítima a inserção no mesmo âmbito conceitual da 

expressão direitos e garantias individuais do art. 60. Fruem, por conseguinte, uma 

intangibilidade que os coloca inteiramente além do alcance do poder constituinte 

originário, ou seja, aquele poder constituinte derivado, limitado e de segundo grau, 

contido no interior do próprio ordenamento jurídico. 

Conforme explanado acima, há diversos argumentos que embasam a possibilidade 

de se insertar os direitos sociais no rol das cláusulas pétreas, embora não tenha o constituinte 

originário inserido-os expressamente; da mesma forma que muitos argumentos existem  

defendendo um posicionamento mais ortodoxo da questão, limitando essa intangibilidade 

apenas aos direitos e garantias individuais, afirmando, aqueles que defendem tal 

impossibilidade, que se  a inclusão dos direitos sociais no rol das cláusulas pétreas fosse uma 

vontade do constituinte originário, teria ele feito expressamente. Todavia, defende-se a 

possibilidade assente do afastamento da interpretação literal do art. 60,§4º, com vistas a 

incluir os Direitos Sociais no rol das cláusulas pétreas. 
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Faz-se, deveras, importante trazer à baila outro argumento favorável à tese 

ampliativa do rol das cláusulas pétreas, qual seja a necessidade de se fazer um estudo 

interpretativo sistemático da Constituição Federal, uma vez que ela não pode ser enxergada 

como partes individualizadas em seus artigos, mas sim, deve ser entendida como um todo, 

como um sistema harmônico. Além disso, é notório que outros direitos esparsos pelo texto 

constitucional que não se encontram expressamente elencados no rol das cláusulas pétreas, 

como é o caso dos Direitos Sociais, são de tamanha importância para a estabilidade do 

ordenamento jurídico brasileiro, que a sua supressão viria a por em risco todo o ordenamento, 

tamanha é a unidade do Texto Constitucional. 

Corrobora ainda com a tese de que o rol de cláusulas pétreas deve ser vista de 

forma ampla, uma vez que o que define a característica da intangibilidade é a necessária 

correlação com a estabilidade do cerne da carta magna, o entendimento do Ministro 

Sepúlveda Pertence no julgamento do MS 23.047-MC. Veja-se: 

Reitero de logo que a meu ver as limitações materiais ao poder constituinte de 

reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não significam a 

intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas 

a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se 

protege. 

 Faz-se substancial entender que não há uma regra que defina o que faz parte ou 

não do cerne do nosso ordenamento. Buscando embasamento nos princípios da 

proporcionalidade e da ponderação de interesses, poderá o interprete analisar, no caso 

concreto, quais os elementos nucleares do dispositivo de um direito fundamental que, caso 

viesse a ser suprimido, estaria por violar a irreformabilidade prevista no artigo 60, § 4º, IV, da 

Constituição. 

 

3.2 Os Direitos Sociais e o Principio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

A dignidade da pessoa humana, elencada no artigo 1º, III da Constituição Federal 

de 1988, é considerada princípio fundamental da República Federativa do Brasil e como tal 

representa um sobreprincipio, isto é, “princípio cujo conteúdo é mais amplo se comparado a 

outros de menor amplitude” (BULOS, 2009, p.410).  
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Segundo Humberto Ávila (2003, p.80), os sobreprincípios “funcionam como 

fundamento, formal e material, para a instituição de sentido às normas hierarquicamente 

inferiores”. Como tal, a Dignidade da Pessoa Humana representa um valor supremo dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro, possuindo de fato um caráter absoluto dentro Estado 

Brasileiro. 

Hodiernamente, deve-se entender a Dignidade da Pessoa Humana a partir do 

pressuposto de que o ser humano é o fim de tudo, digno de proteção e respeito, e que em 

nenhum momento pode ser visto como um simples meio.   

Nesse sentido, explicando a necessidade de se entender o homem como um fim 

em si mesmo, assevera Kant (KANT, 1980 apud  SARLET 2004, p 33):  

[...] o homem, e, duma maneira geral, todo ser racional, existe como um fim em si 

mesmo, não simplesmente como meio para o uso arbitrário desta ou daquela 

vontade. Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto nas que se dirigem a ele 

mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de ser 

considerado simultaneamente como um fim... Portanto, o valor de todos os objetos 

que possamos adquirir pelas nossas ações é sempre condicional. Os seres humanos 

cuja existência depende, não em verdade da nossa verdade, mas da natureza, têm 

contudo, se são seres irracionais, apenas de um valor relativo como meios e por isso 

se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, porque sua 

natureza os distingue já como fins em si mesmo, quer dizer, como algo que não pode 

ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, limita nessa medida todo 

o arbítrio ( e é um objeto de respeito). 

Ainda nesse contexto, trata do tema em questão o jurista português Jorge Miranda 

(2000, p. 184): 

[...] em primeiro lugar, a dignidade da pessoa é da pessoa concreta na sua vida real e 

cotidiana; não é de um ser ideal e abstracto. É o homem ou a mulher tal como existe, 

que a ordem jurídica considera irredutível, insubstituível e irrepetível e cujos direitos 

fundamentais a Constituição enuncia e protege. 

Ora, o ser humano em hipótese alguma pode ser considerado um meio para outro 

ser humano, mas constitui-se um fim em si mesmo, não havendo, pois, qualquer valor que 

possa sacrificar o valor da pessoa humana. 

O ideário de Dignidade da Pessoa Humana foi paulatinamente incorporado ao 

ordenamento jurídico mundial e, assim como os direitos fundamentais, representa uma 

conquista da humanidade. Solidificada dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é um 



 

31 

 

preceito que não se pode esquecer tendo em vista a sua inserção como valor essencial dentro 

do Estado de Direito em que se constitui o Brasil. 

Por conseguinte, ao se denominar um Estado Democrático de Direito, o Estado 

Brasileiro deve se empenhar em assegurar aos seus cidadãos a efetividade dos direitos 

econômicos e sociais, sem os quais não é possível o desfrutar de uma vida com verdadeira 

dignidade. 

O professor Uadi Lammego Bulos, com a maestria que lhe é característica, trata 

da relevância da Dignidade da Pessoa Humana para o ordenamento jurídico. Tem-se (2009, 

p.415): 

[...] este vetor agrega em torno de si a unanimidade dos direitos e garantias 

fundamentais do homem, expressos na Constituição de 1988. Quando o Texto Maior 

proclama a dignidade da pessoa humana, está consagrando um imperativo de justiça 

social, um valor constitucional supremo. Por isso, o primado consubstancia o espaço 

de integridade moral do ser humano, independentemente de credo, raça, cor, origem 

ou status social. O conteúdo do vetor é amplo e pujante, envolvendo valores 

espirituais (liberdade de ser, pensar e criar etc.) e materiais (renda mínima, saúde, 

alimentação, lazer, moradia, educação, etc.). Seu acatamento representa a vitória 

contra a intolerância, o preconceito, a exclusão social, a ignorância e a opressão. A 

dignidade humana reflete, portanto, um conjunto de valores civilizatórios 

incorporados ao patrimônio do homem. 

Diante do que fora outrora tratado, é inegável a relação entre os direitos sociais, o 

conceito de Estado Democrático de Direito e a efetivação da Dignidade da Pessoa Humana.  

 

Tendo em vista que o cidadão necessita de instrumentos fornecidos pelo Estado 

para viabilizar seu bem estar e poder vivenciar a fruição de uma qualidade de vida, tais como 

saúde, educação, segurança e transporte público de qualidade, e que essa qualidade de vida é 

essencial para o exercício da dignidade, ora, tratada, não há como dissipar o princípio em 

questão da efetivação dos Direitos Sociais, além de fazer-se necessário que o Estado supra 

minimamente essas necessidades, a fim de prover uma existência digna aos cidadãos. 

 

 A dignidade da pessoa humana pede atuações positivas por parte do Estado, nãos 

e satisfazendo, apenas, com os direitos de liberdade. Exige, sim, tanto a previsão quanto a 

efetivação dos direitos sociais, com vistas a garantir condições de vida digna e o 

desenvolvimento da personalidade. (NETTO, 2009, p.35) 
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Os direitos sociais, como direitos fundamentais que são, são indissociáveis da 

ideia de Estado Democrático, tendo em vista que um estado democrático se constitui pelo 

povo e para o povo, limitando-se o poder estatal com vistas ao exercício de uma soberania 

popular, já que segundo o parágrafo único do art. 1º da CRFB/88 “todo poder emana do 

povo”. 

No que concerne ao Estado de Direito, sabe-se que esse se configura em um 

Estado politicamente organizado que obedece as suas próprias leis. Ora, conforme nos ensina 

Dirley da Cunha Junior (2012, p. 541, 542) o Estado Democrático de Direito é um princípio 

fundamental que não representa apenas uma junção formal dos dois conceitos, mas sim, forma 

um conceito novo que supera o conceito de cada um individualmente e que garante o 

estabelecimento de uma sociedade livre, justa e solidária, onde todo poder emana do povo e 

seja exercido por ele e para ele, “com o reconhecimento e a afirmação dos direitos humanos 

fundamentais que possam realizar, na sua plenitude, a dignidade da pessoa humana”. 

Reitera-se que para a consecução de um verdadeiro Estado Democrático de 

Direito, faz-se necessário o respeito a valores supremos dentro do ordenamento, valores que 

se fazem essenciais para a efetividade de uma vida digna, valores onde os conceitos de 

igualdade, tanto formal quanto material, e de justiça fazem-se presentes e aplicáveis. Esses 

valores são corporificados, não apenas nos direitos de liberdade, mas, também, nos direitos 

sociais, que conectados àqueles, através de atuações positivas do Estado, permitem uma real 

existência digna.  

Nesse sentido de relação indissociável entre os direitos fundamentais e o Estado 

Democrático de Direito, assevera a professora Flávia Piovesan que a dignidade da pessoa 

humana e a cidadania são fundamentos que alicerçam o Estado Democrático de Direito. Nessa 

toada, depara-se com encontro dos direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito, 

fazendo-se claro que os direitos fundamentais são elementos do Estado Democrático de 

Direito, à medida que exercem uma função democratizadora. (2009, p.26) 

Insta salientar a estreita relação entre a dignidade da pessoa humana e o conceito 

de mínimo existencial criado pela doutrina. Esse conceito trata do conjunto de condições 

materiais elementares cuja existência é pressuposto de dignidade para qualquer ser humano. 
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Esse mínimo existencial nasce do conjunto de direitos sociais e, nessa toada, relaciona-se 

intimamente com a efetivação do Principio da Dignidade da Pessoa Humana.  

Nesse sentido, com propriedade trata do conceito de “mínimo existencial Luis 

Roberto Barroso. Veja-se (2009, p. 179-180): 

Tome-se o exemplo dos direitos sociais. A doutrina contemporânea desenvolveu o 

conceito de mínimo existencial, que expressa o conjunto de condições materiais 

essenciais e elementares cuja presença é pressuposto da dignidade para qualquer 

pessoa. Se alguém viver abaixo daquele patamar, o mandamento constitucional 

estará sendo desrespeitado. Ora bem: esses direitos sociais fundamentais estão 

protegidos contra eventual pretensão de supressão pelo poder reformador. Também 

em relação aos direitos políticos, certas posições jurídicas são imunes à ação do 

constituinte derivado. E mesmo os direitos difusos, como alguns aspectos da 

proteção ambiental, são fundamentais, por estarem direta e imediatamente ligados à 

preservação da vida.Em suma: não apenas os direitos individuais, mas também os 

direitos fundamentais materiais como um todo estão protegidos em face do 

constituinte reformador ou de segundo grau. Alguns exemplos: o direito social à 

educação fundamental gratuita (CF, art. 208, I), o direito político à não-alteração das 

regras do processo eleitoral a menos de um ano do pleito (CF, art. 16) ou o direito 

difuso de acesso à água potável ou ao ar respirável (CF, art. 225). 

Ora, como princípio fundamental positivado na Carta Magna de 1988, o Principio 

da Dignidade da Pessoa Humana deve ser respeitado, devendo qualquer ato atentatório a esse 

preceito fundamental ser extirpado do nosso ordenamento. É nesse contexto que, mais uma 

vez, trata-se da necessidade de dar maior abrangência ao inciso IV do § 4º do art. 60, pois, 

uma vez que os direitos sociais ligam-se diretamente a esse sobreprincipio e, mais que isso, 

por fazerem parte da própria essência da dignidade humana, como elemento constituinte de 

seu cerne, devem receber proteção máxima, tanto por sua extrema relevância dentro do 

ordenamento, como, também, por representar uma proteção indireta do próprio principio 

fundamental da Dignidade da Pessoa Humana. 

Destaque-se, aqui, que a efetivação, a observância e a proteção dos direitos sociais 

são pressupostos essenciais para a efetividade do sobreprincipio da dignidade da pessoa 

humana . 

Importante conclusão acerca da intrínseca relação entre os Direitos Sociais e o 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana faz Sarlet que nos diz que os direitos sociais, 

econômicos e culturais, tanto os direitos de defesa (negativos), como aqueles encarados em 

sua feição prestacional (direitos positivos), constituem a exigência da efetivação da dignidade 
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da pessoa humana. Os direitos assegurados constitucionalmente como a liberdade de greve e 

de associação e organização sindical, jornada de trabalho razoável, direito ao repouso, bem 

como as proibições de discriminação nas relações trabalhistas são resultado das lutas das 

classes trabalhadoras por melhores condições de trabalho, em virtude do alto grau de opressão 

e degradação que caracterizava as relações entre capital e trabalho, resultando em condições 

de vida e trabalho manifestamente indignas, situação que, de resto, ainda hoje não 

completamente superada em grande parte dos Estados que integram a comunidade 

internacional. Depara-se, de fato, com direitos fundamentais de liberdade e igualdade 

outorgados aos trabalhadores com vistas a assegurar-lhes uma autonomia pessoal não apenas 

em relação ao Estado, mas principalmente em relação aos denominados poderes sociais. Os 

direitos sociais prestacional encontram-se, por sua vez, a serviço da igualdade e da liberdade 

material, visando à proteção das pessoas contra as necessidades materiais e objetivando, 

também, a garantia de uma existência digna, constatação esta que, de forma geral, tem sido 

útil para se entender um direito fundamental, mesmo que este não esteja expressamente 

positivado, como um mínimo existencial, cuja compreensão não se dá como um conjunto de 

prestações suficientes para assegurar somente a existência humana, isto é, apenas a existência 

a proteção da vida, mas, mais do que isso, uma vida com dignidade, no sentido de uma vida 

saudável. (SARLET, 2004b, p. 90-93) 

É nesse sentido, que afirma-se ser a proteção máxima dos Direitos Sociais 

essencial à proteção do principio fundamental da dignidade da pessoa humana e, por 

consequência, do próprio Estado Democrático de Direito. Deve-se, pois, protegê-los com 

vistas à proteção dos valores basilares do próprio ordenamento jurídico em que se inserem.  

3.3 A vedação ao retrocesso em matéria de Direitos Sociais 

Diante de tudo o que já fora analisado nos tópicos anteriores, percebe-se que 

incorporação dos direitos sociais ao ordenamento jurídico brasileiro não se deu de forma fácil, 

além de que, incipiente, ainda, faz-se sua efetivação, estando, pois, deveras desprotegidos 

diversos direitos que buscam propiciar verdadeiro respeito à dignidade da pessoa humana em 

nosso País. 
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Ora, se as poucas conquistas já positivadas, em matéria de Direitos Sociais, 

ficarem desprotegidas, podendo vir a ser suprimidas, com grande retrocesso político-social 

deparar-se-á, além da forte instabilidade jurídica que se instaurará no ordenamento, tendo em 

vista ficar toda a luta de um povo por melhores condições de trabalho, de bem estar e de 

efetivação de sua dignidade ao dispor do constituinte derivado. 

Canotilho ao tratar da vedação ao retrocesso em matéria de direitos sociais diz 

(1995, p. 468-469): 

A idéia aqui expressa também tem sido designada como proibição de 

‘contrarevolução social” ou da “evolução reaccionária’. Com isto quer dizer-se que 

os direitos sociais e econômicos (ex.: direitos dos trabalhadores, direito à assistência, 

direito à educação), uma vez alcançados ou conquistados, passam a constituir, 

simultaneamente uma garantia institucional e um direito subjectivo. Desta forma, e 

independentemente do problema fáctico da irreversibilidade das conquistas sociais 

(existem crises, situações econômicas difíceis, recessões econômicas), o princípio 

em análise justifica, pelo menos, a subctração à livre e oportunística disposição do 

legislador, da diminuição de direitos adquiridos [...]. O reconhecimento desta 

protecção de direitos prestacionais de propriedade, subjectivamente adquiridos, 

constituiu um limite jurídico do legislador, ao mesmo tempo, uma obrigação de 

prossecução de uma política congruente. Esta proibição justificará a sanção de 

inconstitucionalidade relativamente a normas manifestamente aniquiladoras da 

chamada justiça social [...].  

No mesmo sentido, Lênio Streck (2003, p. 53): 

Dito de outro modo, a Constituição não tem somente a tarefa de apontar para o 

futuro. Tem, igualmente a relevante função de proteger os direitos já conquistados. 

Desse modo, mediante a utilização da principiologia constitucional (explícita ou 

implícita), é possível combater alterações feitas por maiorias políticas eventuais, que 

legislando na contramão da programaticidade constitucional, retiram (ou tentam 

retirar) conquistas da sociedade. 

É nesse contexto que traz-se à baila o ideário de que a simples possibilidade de 

supressão ou abolição de direitos sociais de nosso Texto Político, por não serem entendidos 

estes como cláusulas pétreas, representa nada mais que um retrocesso no cenário jurídico 

brasileiro, abalando frontalmente a Segurança Jurídica no País. 

A doutrina de Sarlet nos diz que um verdadeiro Estado Democrático de Direito é 

pelo menos em principio um Estado da segurança jurídica, uma vez que ela vem sendo 

considerada uma expressão inarredável do Estado de Direito. Esse fato levou o princípio da 

segurança jurídica a ter o status de subprincípio concretizador do principio basilar e 

fundamental do Estado de Direito. (SARLET, 2004a, p. 403-404) 
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Explicando melhor a importância do Princípio da Segurança Jurídica para o 

ordenamento brasileiro diz Bandeira de Mello que o principio em questão não pode ser fixado 

em qualquer dispositivo constitucional especifico. É, sim, da essência do Direito como um 

todo, principalmente quando se trata de um Estado democrático de Direito, de forma que faz 

parte do sistema constitucional como um todo. (MELLO, 2012, p.112) 

Aduz (MELLO, 2012, p.113): 

Esta ‘segurança jurídica’ coincide com uma das mais profundas aspirações do 

Homem: a da segurança em si mesma, a da certeza possível em relação ao que o 

cerca, sendo esta uma busca permanente do ser humano. É a insopitável necessidade 

de poder assentar-se sobre algo reconhecido como estável, ou relativamente estável 

o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro; é ela, pois, que 

enseja projetar e iniciar, consequentemente – e não aleatoriamente, ao mero sabor do 

acaso -, comportamentos cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo. Dita 

previsibilidade é, portanto, o que condiciona a ação humana. Esta é a normalidade 

das coisas. 

Além do que já foi exposto, é notória a relação da segurança jurídica com a 

própria dignidade da pessoa humana, aqui, já tratada. Nesse sentido a Dignidade da pessoa 

humana não estará sendo respeitada em uma situação em que as pessoas sejam atingidas por 

uma grande instabilidade jurídica que não as permita confiar com um mínimo de tranquilidade 

e segurança no Estado. Todas essas inseguranças e intranquilidades terminam por ser 

incompatíveis com a ideia de dignidade da pessoa humana.  

Conclui o autor que “a proteção dos direitos fundamentais, pelo menos no que 

concerne ao seu núcleo essencial e/ou ao seu conteúdo em dignidade, evidentemente apenas 

será possível onde estiver assegurado um mínimo em segurança jurídica.”. (SARLET, 2004a, 

p. 405), 

Ora, conforme já foi dito, estão notoriamente ligados, os princípios da segurança 

jurídica e da dignidade da pessoa humana, e a possibilidade de supressão de direitos que 

garantam essa dignidade e essa segurança se mostra atentatória do próprio Estado 

Democrático de Direito. É nesse contexto que já se solidificou na doutrina e jurisprudência 

brasileira a vedação ao retrocesso. 

Conforme a doutrina de Sarlet a proibição ao retrocesso já se mostra bastante forte 

em nossa ordem jurídica, tendo em vista que as várias garantias constitucionais, tais como o 
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direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, assim como outras limitações de 

atos retroativos ou mesmo de garantias contra restrições legislativas dos direitos 

fundamentais, tudo isso já evidencia que a questão já foi objeto de estudo da doutrina e da 

jurisprudência. (2004a, p.406) 

Luis Roberto Barroso, ao tratar do Principio da Vedação ao Retrocesso, explica 

que ele não é expresso e, sim, decorre do sistema jurídico-constitucional. Através desse 

principio, entende-se que se uma lei ao instituir um mandamento constitucional, regulamentar 

um certo direito, este incorporar-se-á ao patrimônio jurídico da cidadania e que, por isso, não 

pode vir a ser suprimido. (2001, p.158) 

Conforme outrora ventilado o Principio da Vedação ao Retrocesso está fortemente 

ligado à ideia de segurança jurídica, uma vez que a proibição de retrocesso é um instrumento 

de manutenção dessa segurança e embasamento para a consolidação de um Estado Social.  

Sarlet, compactuando com o entendimento acima tratado, traz importante 

ensinamento. Segundo o autor, na medida em que há expresso tratamento no campo do direito 

positivo ao direito à segurança jurídica, pelo menos no que concerne ao hodierno pensamento 

constitucional, fixou-se o ideário que para a existência de um verdadeiro Estado de Direito 

faz-se necessário, pelo menos em princípio, a existência de um Estado baseado no princípio 

da segurança jurídica, isto é, a segurança jurídica e o Estado e Direito são conceito 

intrinsecamente relacionados (2004a, p. 412-413): 

É nesse sentido que, citando Lênio Streck, assevera Sarlet (2004a, p. 410) o fato 

de que todas as promessas de nossa Constituição dirigente não chegaram nem a ser cumpridas 

e que “o Estado Democrático (e social) de Direito brasileiro na condição de Estado da justiça 

material, não passa de um simulacro”, fato esse que torna o debate em torno da vedação ao 

retrocesso em matéria de direitos sociais, absolutamente, obrigatória e inadiável. 

Assente se faz a conclusão de que a possibilidade de atuação do poder constituinte 

derivado reformador sobre os Direitos Sociais, traduz-se em verdadeiro desrespeito ao Estado 

Democrático de Direito, no qual segundo menção expressa da Constituição Federal de 1988 

constitui-se a República Federativa do Brasil.  
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4 DIREITOS SOCIAIS E A ATUAÇÃO DO PODER 

CONSTITUINTE REFORMADOR 

4.1  Poder Constituinte 

O poder constituinte, poder intrinsecamente popular e que representa a 

manifestação da vontade política determinante de um grupo de pessoas, social e juridicamente 

organizadas, costuma ser divido em originário e derivado e esse último subdividido, ainda, em 

decorrente, revisional e reformador. 

Nessa toada, qualifica-se o Poder Constituinte Originário como uma potência, no 

sentido de um poder pré-júridico e, por conseguinte, juridicamente incondicionado e 

ilimitado, no mesmo sentido em que o Poder Reformador adquire a feição e competência, 

uma vez que se encontra vinculado juridicamente às normas e procedimentos ditadas pelo 

poder potencia. (SARLET, 2003, p. 81) 

A expressão “poder constituinte” gerou grande controvérsia no que concerne às 

suas origens, tendo a doutrina majoritária conferido o pioneirismo do termo ao abade 

Emmanuel Joseph Sieyès. 

A teoria do poder constituinte é, em verdade, uma teoria de legitimidade de poder, 

que surgiu quando uma nova forma de poder, inserta nos conceitos de soberania popular e 

soberania nacional, emergiu histórica e revolucionariamente nos  idos do século XVIII. Esse 

novo poder, em oposição às monarquias teocráticas decadentes e absolutistas, passava a 

invocar o exercício da razão humana ao mesmo tempo em que substituía Deus pela Nação 

quando da titularidade da soberania. É nesse contexto que nasce a teoria do poder constituinte, 

conferindo legitimidade a um novo titular do poder soberano e conferindo notoriedade 

jurídica aos conceitos de soberania nacional e de soberania popular. (BONAVIDES, 2012, p 

141) 

Faz-se necessário a clara distinção entre o poder constituinte em si e a sua teoria, 

uma vez que estes não podem ser confundidos. O poder constituinte, como objeto da teoria do 
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poder constituinte, sempre existiu em qualquer sociedade política. Todavia, uma teorização 

acerca desse poder, com vistas a legitimá-lo só passou a existir no século XVIII, fruto da 

reflexão iluminista, da teoria contratualista, do pensamento mecanicista anti-historicista e 

antiautoritário surgido na França, trazendo à tona a concepção de sociedade. (BONAVIDES, 

2005, p. 141): 

Importante o entendimento de Bonavides acerca do tema. Veja-se (2012, p. 143): 

 

Do ponto de vista formal, isto é, considerado apenas de modo instrumental, o poder 

constituinte sempre existiu e sempre existirá, sendo assim um instrumento ou meio 

com que estabelecer a Constituição, a forma de Estado, a organização e a estrutura 

da sociedade política. É, a esse aspecto, verdadeira técnica, mas técnica cuja 

neutralidade perante os regimes, valores ou ideologias se pode em verdade admitir, 

desde que tenhamos em vista tão somente assinalar, com a designação desse poder, a 

presença de uma vontade criadora ou primaria, capaz de fundar instituições políticas 

de maneira originaria. Do ponto de vista material ou de conteúdo, considerado 

porem como espécie e não como gênero, individualizado e não generalizado, 

formulado já em termos históricos no âmbito de uma teoria, que dele toma 

consciência, conforme aconteceu durante o século XVIII, o poder constituinte é 

conceito realmente novo, com o objetivo de exprimir uma determinada filosofia do 

poder, incompreensível, fora de suas respectivas conotações ideológicas. 

Insta salientar que o poder constituinte não se confunde com o poder constituído, 

diferenciação essa que ganha importância quando da analise de constituições rígidas como a 

Constituição brasileira de 1988, pois nesse tipo de constituição existe a supremacia da Carta 

política.  

A Constituição confere ao Congresso Nacional a prerrogativa de elaborar 

emendas a ela, dando-se, dessa forma, a um órgão constituído o poder de emendar a 

constituição. É por tal motivo que se lhe dá o chamamento de poder constituinte constituído. 

Todavia, esse poder não pertence primariamente a ele, mas, de fato, deriva de outro, o poder 

constituinte originário. (SILVA, 2012, p.66-67) 

Também denominado poder constituinte instituído, explica-nos Ferreira Filho 

(1999. p.28) que “caracteriza-se o Poder Constituinte instituído por ser derivado (provém de 

outro), subordinado (esta abaixo do originário, de modo que é limitado por este) e 

condicionado (só pode agir nas condições postas, pelas formas fixadas)”.  

O poder constituinte originário “faz” a constituição e, dessa forma, não se prende 

a limites formais, isto é, nos dizeres de Bonavides (2012, p. 146) “é essencialmente político, 
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ou se quiserem, extrajurídico”. Já o poder constituído ou derivado é limitado e condicionado 

ao primeiro, sendo instrumento de exercício das funções e atribuições que o primeiro lhe 

concede. 

Didaticamente nos ensina Dirley da Cunha Junior acerca das características do 

poder constituinte originário. Veja-se (2012, p. 249 - grifo nosso): 

a) É Inicial, porque inaugura uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior. 

Isso significa que ele revoga a Constituição anterior e todas as normas 

infraconstitucionais que com a nova ordem forem incompatíveis. Por isso mesmo, o 

Poder Constituinte é, simultaneamente, Constituinte e Desconstituinte, na medida 

em que quando constitui uma nova ordem, desconstitui, ipso facto, a anterior.  

b) É Autônomo, porque só ao seu exercente cabe fixar os termos em que a nova 

Constituição será estabelecida e qual o Direito devera ser implantado.  

c) É Ilimitado, porque é soberano e sofre qualquer limitação previa do Direito, 

exatamente pelo fato de que a este preexiste. [...].  

d) É Incondicionado, porque não se sujeita a nenhum processo ou procedimento 

prefixado para sua manifestação. Pode agir livremente, sem condições ou formas 

pré-estabelecidas. Não está condicionado a nenhuma fórmula prefixada. Não 

obstante isso, percebe-se que, às vezes, as Assembleias Constituintes são limitadas 

pelo próprio ato convocatório ou pela predefinição de determinados pontos 

essenciais ( foi o que ocorreu, por exemplo, nas Constituições brasileiras de 1890 de 

1933/1934, cujo ato convocatório determinou a preservação da Republica e da 

Federação) 

 e) É Permanente, pois não se exaure com a elaboração da Constituição. Ele 

continua presente, em estado de hibernação, podendo a qualquer momento ser 

ativado pela vontade sempre soberana de seu titular. 

Faz-se importante ressaltar que por mais que a doutrina clássica e majoritária diga 

que o poder constituinte é ilimitado, é notório que uma nova constituição deve assentar-se em 

padrões mínimos de princípios e práticas preexistentes. Esses que são vetores do ordenamento 

jurídico em que se constitui a nova constituição. Essas bases jurídicas devem ser respeitadas 

sobremaneira como forma de respeito à segurança jurídica, à dignidade da pessoa humana, ao 

princípio da vedação ao retrocesso, entre outros pilares sobre os quais se assenta o 

ordenamento jurídico. 

O poder constituinte derivado, também chamado de poder constituído, é aquele 

que surge como decorrência do poder constituinte originário, de onde retira sua força. É na 

verdade, o poder derivado, uma competência conferida a órgãos instituídos pelo poder 

originário como instrumento para o exercício da vontade popular suprema. 
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No que concerne às características do poder constituinte derivado, trata do tema 

Dirley da Cunha Junior. Tem-se (2012, p. 253): 

a) É Derivado, porque é poder de direito, juridicamente estabelecido, fundado no Poder 

Constituinte Originário. Ou seja, provem ou deriva deste. 

b) É Limitado, porque a Constituição lhe impõe limitações, que podem ser temporais, 

circunstanciais, materiais ou procedimentais, explicitas ou implícitas, restringindo o 

seu exercício. 

c) É Condicionado, porque só pode manifestar-se de acordo com as formalidades 

traçadas pela constituição. Está sujeito, pois, a um processo especial previamente 

estabelecido pela Carta Magna. 

 

O poder constituinte derivado subdivide-se em três outras categorias: poder 

constituinte derivado decorrente, revisional e revisor. O primeiro é o poder constituinte dos 

estados da federação, aquele responsável pela organização das constituições estaduais. Possui 

fundamento no artigo 11 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) que 

nos diz que “Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a 

Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição 

Federal, obedecidos os princípios desta.” e o artigo 25 da CRFB/88 que também é 

embasamento desse poder nos diz que “Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.”. 

Esse poder é notoriamente limitado como se percebe claramente da leitura do 

artigo 25 supracitado, uma vez que quando da feitura das Constituições Estaduais deve-se 

observar os princípios emanados da Constituição Federal.  

Nesse sentido, ensina Dirley (2012, p. 262): 

Os Estados federados submetem-se às limitações que determinam a observância dos 

princípios constitucionais sensíveis previstos no art. 34, VII, da Constituição 

Federal, sob pena de intervenção federal no Estado; às limitações do poder de 

tributar, elencadas no art. 150; às limitações decorrentes dos direitos e garantias 

fundamentais; das limitações concernentes às regras de repartição de competência; 

às limitações relativas à organização e independência dos poderes; às limitações 

associadas ao processo legislativo, entre outras. 

Insta salientar que apenas os Estados exercem o poder constituinte decorrente, não 

sendo tal prerrogativa conferida aos municípios, uma vez que eles são subordinados ao Estado 
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e se se falasse em poder decorrente dos municípios, estar-se-ia falando em poder decorrente 

do poder decorrente. 

No que concerne ao poder decorrente revisional, este se refere ao procedimento de 

Revisão Constitucional previsto pelo ADCT em seu artigo 3º, onde se faria uma única vez e 

em data definida (cinco anos após a promulgação da Carta Brasileira de 1988), alterações 

globais e gerais do texto constitucional. 

Tendo em vista que a circunstância acima tratada já se verificou, permanece como 

forma de alteração da Constituição apenas o poder constituinte derivado reformador. Este 

último é o responsável pela existência de Emendas Constitucionais em nosso ordenamento. 

As emendas à Constituição vêm tratadas no artigo 60 da CRFB/88, o qual estabelecerá a 

competência para sua proposta, conferindo a um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 

dos Deputados ou do Senado Federal; ao Presidente da República e a mais da metade das 

Assembleias Legislativas das unidades da Federação. 

Insta salientar que o titular do poder constituinte é o povo, segundo doutrina 

majoritária. A vontade do constituinte deve ser a vontade do povo, expressa através de seus 

representantes legais. Assim a titularidade do poder constituinte reformador é do povo e o 

exercício é de seus representantes legais.   

 Com clareza, acerca do tema em questão, trata o professor Michel Temer.Veja-se 

(2008, p.33): 

 “Esse exercício pode dar-se por vias diversas: a) pela eleição de representantes 

populares que integram ‘uma Assembleia Constituinte’; ou b) Pela revolução quando um 

grupo exerce aquele poder sem manifestação direta do agrupamento humano.”. 

 Nesse diapasão, ao tratar das Emendas à Constituição, instrumento do poder 

constituinte reformador, o professor José Afonso da Silva conceitua-as (2012, p. 64) como 

sendo “o processo formal de mudança da constituição rígida, por meio de atuação de certos 

órgãos, mediante determinadas formalidades, estabelecidas nas próprias constituições para o 

exercício do poder reformador.”. 
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O artigo 60 tratará, também, sobre as limitações ao poder de emenda à 

Constituição, assunto esse que será abordado mais pormenorizadamente em tópico posterior. 

4.2 Limites Constitucionais ao Poder de Reforma 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é dita uma constituição 

rígida, tendo em vista a dificuldade do procedimento para emendá-la. Dessa rigidez emana o 

Principio da Supremacia da Constituição, este que indica o posicionamento da Carta política 

brasileira no vértice da pirâmide do ordenamento jurídico, devendo, pois todas as normas 

infraconstitucionais com ela conformar-se.  

A rigidez e a supremacia constitucional embasam-se na técnica de um processo de 

reforma, que implica em desenvolver e estruturar um procedimento com maiores obstáculos à 

possibilidade de reforma (emenda) do Texto Constitucional.  

José Afonso da Silva explica que a Constituição Federal se coloca no vértice da 

pirâmide do ordenamento jurídico, onde todos os poderes do Estado se farão legítimos na 

medida em que o Texto constitucional os reconheça e na medida em que ele os distribua. É, 

dessa forma, a lei suprema do Estado Brasileiro, uma vez que é na constituição que se 

encontra a estruturação e organização do Estado, é nela onde se encontram as normas 

fundamentais e é baseado nisso que se percebe sua superioridade em relação aos demais atos 

normativos do ordenamento. (SILVA, 2012, p.47) 

O poder de reforma, ao mesmo tempo em que encontra suas bases no texto da 

Constituição, também, encontra seus limites no próprio texto constitucional. Este impõe 

regras e limitações que devem ser respeitadas, com o fito de não ter a Constituição sua 

essência alterada. Algumas limitações encontram-se expressas e outras implícitas, sendo 

decorrentes dos “princípios e do espírito da Constituição” (BONAVIDES, 2012, p.202). 

No que concerne às limitações, a doutrina trata de quatro espécies: circunstanciais, 

temporais, formais e materiais. 

Trazendo ao estudo o entendimento de Konrad Hesse, explica Sarlet (2003, p.82): 
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[...] oportuno colacionar o magistério de Konrad Hesse, o qual – a despeito de 

reconhecer que, em primeira linha, a garantia de permanência de uma determinada 

ordem constitucional reside na sua força normativa – sinala que o direito 

constitucional deve sempre portar em si mesmo as garantias de sua efetivação, mas 

também assegurar, desde logo, os meios para a proteção de seu conteúdo, o que 

abrange a previsão de mecanismos que garantem a Constituição contra ataques 

internos e externos. É justamente a já referida imposição de limites à reforma da 

Constituição (que podem ser de natureza diversa [formais, materiais, temporais e/ ou 

circunstanciais] a depender de cada ordem constitucional concretamente 

considerada) que assume um papel de destaque na proteção da Constituição formal 

(escrita). 

No mesmo sentido, no que tange a essas limitações, diz-se ainda que existem 

limites quês estão expressos no texto constitucional, os quais podem ser divididos em limites 

orgânicos-formais, estes que determinam aspectos formais, os limites circunstanciais, os quais 

visam a impedir a reforma constitucional em determinados períodos de tempo, as materiais, 

protegendo certas materiais e um limite temporal, vedando a reapreciação de matéria na 

mesma sessão legislativa. Importante, colacionar que as limitações temporais não são aceitas 

pela totalidade da doutrina. 

 Explicando melhor as limitações supracitadas tem-se que, em se tratando das 

limitações circunstanciais temos que a constituição não poderá ser emendada em certas 

situações. A Constituição de 1988 traz em seu artigo 60, § 1º que seu texto não poderá ser 

emendado quando da vigência de estado de sítio, de defesa e na vigência de intervenção 

federal. 

No que concerne a tais limitações, explica Dirley da Cunha jr. (2012, p 255) que 

elas “proíbem as reformas constitucionais durante a vigência de determinadas circunstancias, 

consideradas anormais e inadequadas para as mudanças constitucionais, que como é natural, 

supõem equilíbrio, prudência e paz de espírito.”. 

Ainda na análise desse tipo de limitação, explica Bonavides que a limitação 

circunstancial “é aquela que se prende a determinadas circunstancias históricas e excepcionais 

na vida de um país. Ordinariamente configuram um estado de crise que torna ilegítimo nessas 

ocasiões empreender qualquer reforma constitucional.”. (BONAVIDES, 2012, p.200) 

Já no tocante às limitações temporais, estas seriam limitações em certo período de 

tempo. Esse tipo de limitações não é comum na historia constitucional brasileira, tendo em 
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vista que apenas a Constituição de 1824 a previu, preceituando que só após quatro anos de sua 

vigência poderia ser ela reformada. 

No que tange a tais limitações, com clareza ensina Dirley. Veja-se (2012, p. 255): 

“São todas aquelas que vedam as reformas constitucionais durante determinado 

período de tempo. Essas limitações não mais subsistem no nosso sistema constitucional, mas 

teve previsão expressa na Constituição do Império de 1824 [...].” 

Em se tratando das limitações formais, nas palavras do professor José Afonso da 

Silva são regramentos que impõem um procedimento, uma forma de agir da qual não se pode 

distanciar sob pena de ficar a obra viciada, esta que se queda sujeita ao processo de controle 

de constitucionalidade. (2012, p.66) 

Ainda nesse sentido, José Afonso aduz o entendimento acima explicando que 

“Esse tipo de regramento da atuação do poder de reforma configura limitações formais, que 

podem ser assim sinteticamente enunciadas: o órgão do poder de reforma (ou seja, o 

Congresso Nacional) há de proceder nos termos expressamente estatuídos na Constituição.”. 

(SILVA, 2012, p.66) 

A Constituição brasileira de 1988 trata de tais limitações nos §§ 2º, 3º do artigo 

60, quando fala da iniciativa e do quorum de votação das emendas constitucionais, qual seja: 

aprovação por três quintos dos votos em cada casa legislativa, Câmara dos Deputados e 

Senado Federal, em dois turnos de votação cada. 

Em relação às limitações materiais, conforme ensina Dirley da Cunha Jr. (2012, p. 

255) “são aquelas que excluem do poder de reforma determinadas matérias consideradas 

relevantes, previstas explicita ou implicitamente pelo texto originário.”.  

Tratando desse assunto, José Afonso da Silva diz que grande controvérsia se 

instala quanto ao questionamento de quais seriam os limites materiais às emendas, trazendo à 

baila a seguinte questão: “o poder de reforma pode atingir qualquer dispositivo da 
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Constituição, ou há certos dispositivos  que  não podem ser objetos de emenda ou revisão? ” 

(SILVA, 2012,p.68). 

Respondendo o questionamento acima explica (SILVA, 2012, p.68): 

Para solucionar a questão, a doutrina distingue entre limitações materiais explicitas 

e limitações materiais implícitas. Quanto às primeiras, compreende-se facilmente 

que o constituinte originário poderá, expressamente, excluir determinadas matérias 

ou conteúdos da incidência do poder de reforma.[...]Quanto às limitações materiais 

implícitas ou inerentes, a doutrina brasileira as vinha admitindo, em termos que 

foram bem expostos por Nelson de Sousa Sampaio. Há, no entanto, uma tendência a 

ampliar as hipóteses de limitações materiais expressas que, por certo, tem a 

consequência de não mais reconhecer-se a possibilidade de limitações materiais 

implícitas. É caso, por exemplo, da Constituição português que arrolou como limites 

materiais de sua revisão enorme relação de matérias (art.188). Assim também, 

quando  Constituição Federal enumera matérias de direitos fundamentais como 

insuscetíveis de emendas, há de se tomar essa postura como inadmitindo hipóteses 

de limitação implícita. Todavia, das quatro categorias de normas constitucionais que 

segundo Nelson de Sousa Sampaio, estariam implicitamente fora do alcance do 

poder de reforma, as três seguintes ainda nos parece que o estão, por razoes lógicas, 

como sejam: se  pudessem ser mudadas pelo poder de emenda ordinário, de nada 

adiantaria estabelecer vedações circunstanciais ou materiais a esse poder. São elas: 

(1) ‘as concernentes ao titular do poder constituinte’, pois uma reforma constitucional 

não pode mudar o titular do poder que cria o próprio poder reformador; 

(2) ‘as referentes ao titular do poder reformador’, pois seria despautério que o legislador 

ordinário estabelecesse novo titular de um poder derivado só da vontade do 

constituinte originário; 

(3) ‘as 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 a 

aceitando quando vise a atenuá-lo. 

 

As limitações materiais expressas estão previstas na Constituição Federal de 1988 

no §4º do artigo 60, limitações às quais recebem o nome de Cláusulas Pétreas, assunto que já 

foi amplamente tratado em capítulo anterior. 

Em se tratando das limitações expressas, explica Dirley (2012, p. 256): 

Limitações explícitas ou expressas – São limitações expressamente previstas no 

texto constitucional [...] Na Constituição de 1988, as limitações materiais explicitas 

estão previstas no art. 60,§ 4º, segundo o qual não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado; o voto direto, 

secreto, universal e periódico; à separação dos Poderes e os direitos e garantias 
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individuais. À vista do preceito acima, percebe-se que a limitações materiais 

explicitas foram ampliadas pela Constituição de 1988, apesar da retirada da forma 

republicana de governo d seu núcleo duro. As limitações materiais são normalmente 

denominadas de cláusulas pétreas, que tornam essas matérias insuscetíveis de 

supressão total ou parcial. Essas limitações, por se revestirem de singular 

importância, impedem que as matérias por elas tornadas imodificáveis sejam sequer 

objeto de deliberação pelo Congresso Nacional. Mas não é só. A Constituição veda 

qualquer proposta de emenda tendente a aboli-las, e não apenas a proposta que 

efetivamente venha a suprimi-las [...]. 

Além das limitações expressas, como já foi dito antes, a doutrina fala em 

limitações tácitas (implícitas), isto é, aquelas que “se referem à extensão da reforma, à 

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

constituinte derivado pelo poder constituinte originário.” (BONAVIDES, 2012, p. 202). 

Ratificando o que se disse acima sobre as limitações implícitas, trata do tema 

Dirley da Cunha Jr (2012, p.258). Veja-se: 

Limitações implícitas (ou inerentes) - São aquelas limitações não previstas 

expressamente no texto da Lei Maior, mas que, sem embargo, são inerentes aos 

regimes e princípios que ela adota. Desde as lições do saudoso baiano Nelson de 

Sousa Sampaio que a doutrina vem aceitando a existência  das limitações implícitas 

ao poder de reforma constitucional para afastar do alcance daquele poder as 

seguintes matérias: (i) ‘as concernentes ao titular do poder constituinte’, diante da 

impossibilidade de uma emenda modificar o próprio titular do Poder Constituinte 

Originário que criou o poder derivado reformador; (ii) ‘as referentes ao titular do 

poder reformador’, pois uma emenda não pode alterar a criatura (poder reformador) 

instituída pela vontade soberana do criador (poder originário); e (iii) ‘as relativas ao 

processo da própria emenda’, pois foi a condição que o poder originário encontrou 

para autorizar a alteração da obra constitucional [...]. 

Importante perceber que os limites materiais já se mostravam em outras 

constituições brasileiras. Acerca da evolução das cláusulas pétreas dentro do nosso 

ordenamento jurídico, sabe-se que a Constituição de 1824 não possuía limitações materiais 

expressas. Já a Carta Magna de 1891 (artigo 90, §4o) possuía em seu texto a vedação à 

abolição da República, da Federação e a necessidade da igual representação dos Estados no 

Senado Federal. O texto político de 1934 (artigo 178, §5o) trazia como limitações materiais 

expressas a República e a Federação enquanto a Constituição de 1937 assemelhou-se a de 

1824, não trazendo em seu bojo nenhuma limitação material expressa. A Constituição de 1946 

(artigo 217, §6o) mais uma vez visou a proteger a República e a Federação, fato que se 

manteve nas constituições de 1967-69 (PEDRA, 2006, p.138). 
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No que concerne à extensão da reforma, é notório, por mais que não tenha sido 

falado expressamente no texto constitucional que não pode haver uma revisão total do texto 

constitucional, uma vez que admiti-la seria permitir que o legislador derivado tivesse 

capacidade soberana para ab-rogar a Constituição que o criou. Ademais, princípios há na 

Constituição de tamanha importância dentro do texto que sua revisão poderia vir a “abalar os 

alicerces de todo o sistema constitucional”. (BONAVIDES, 2012, p. 202) 

Nesse mesmo raciocínio, conforme já tratado em capitulo anterior, veda-se, 

sobremaneira o processo de dupla revisão, sendo essa vedação, da mesma maneira, um limite 

material implícito. 

4.3 Os Direitos Sociais como Limites Materiais à Reforma Constitucional 

Ainda nesse contexto de limitações ao poder de reforma, volta-se a tratar do 

assunto cerne deste trabalho: os direitos sociais como limitações materiais ao poder de 

reformar. 

Ora, a unidade de sentido das ideias fundamentais trazidas pelo constituinte 

originário são o cerne da Constituição e como tal sua preservação se faz necessária para a 

manutenção da ordem jurídica pensada por ele. Não há como conceber a ideia de uma 

constituição como norma suprema desligada de seu núcleo, isto é, faz-se essencial a existência 

de um cerne normativo supremo protegido, pressupondo-se limites materiais. Os limites 

materiais são, portanto, ínsitos à ideia de Constituição.  

Citando Konrad Hesse, Sarlet fala sobre a importância da estabilidade do texto 

constitucional, para a manutenção da qual se faz necessária a existência de limitações, ao 

mesmo tempo em que trata da necessidade de mudanças do texto constitucional ao longo 

tempo com o fito de adequação desse texto as realidades sociais vigentes.  

Veja-se (SARLET, 2010, p. 10): 

Ainda nesse contexto, oportuno colacionar o magistério de KONRAD HESSE, que 

– a despeito de reconhecer que, em primeira linha, a garantia de permanência de 

uma determinada ordem constitucional reside na sua força normativa – sinala que o 
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direito constitucional deve sempre portar em si mesmo as garantias de sua 

efetivação, mas também assegurar, desde logo, os meios para a proteção de seu 

conteúdo, o que abrange a previsão de mecanismos que garantem a Constituição 

contra ataques internos e externos. É justamente a já referida imposição de limites à 

reforma da Constituição (que podem ser de natureza diversa – formais, materiais, 

temporais e/ou circunstanciais – a depender de cada ordem constitucional 

concretamente considerada) que assume um papel de destaque na proteção da 

Constituição formal (escrita), mas que também reflete na Constituição material. A 

necessária possibilidade de alteração da Constituição (no nosso caso, por meio de 

emendas constitucionais) que se revela indispensável para o contínuo ajuste da 

Constituição formal à realidade constitucional, zelando pela inserção da 

Constituição no seu tempo e espaço, acaba sendo tão indispensável para a afirmação 

e manutenção de sua força normativa quanto o é a previsão de limites à reforma. 

Nesse ínterim, traz-se à baila, novamente, a temática dos Direitos Sociais como 

cláusulas pétreas e sua proteção máxima diante das ingerências do constituinte derivado. Ora, 

diante de sua fundamentalidade indiscutível, posiciona-se grande parte da doutrina no grupo 

partidário da tese defensável de sua inclusão ao rol das cláusulas de intangibilidade.  

Por mais que o § 4º do artigo 60 da Constituição fale expressamente apenas em 

“direitos e garantia individuais”, em outros momentos do texto constitucional o constituinte 

originário não fez uma distinção hierárquica entre eles, tal como o posicionamento de ambos 

no Titulo II da CF/88 como direitos e garantias fundamentais, fato que corrobora com a tese 

embasadora da não distinção entre direitos e garantias individuais e coletivos no tocante à 

proteção conferida. 

Coadunando com tal tese defensiva, ressalta-se que se limites implícitos não 

fossem considerados alocados no rol de intangibilidade material da Constituição, em perigo se 

encontraria a estabilidade do ordenamento jurídico, tendo em vista que aspectos essenciais à 

formação e estabilidade da Carta de 1988, esparsos pelo texto constitucional, não se 

encontram textualmente inseridos na expressão ‘direitos e garantias individuais’. Ora, a 

própria dignidade da pessoa humana, sobreprincipio elencado como principio fundamental da 

Republica Federativa do Brasil (artigo 1º CRFB/88) não se encontraria inserta nesse rol, o que 

se mostra totalmente descabido, diante da essencialidade desse princípio para a manutenção 

da essência da carta de 1988, que confere ao Brasil a roupagem de um Estado Democrático de 

Direito e, por isso mesmo, de um Estado Social. 

Compactuando com tal entendimento, Luisa Cristina ensina (2009, p. 103): 
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A tomar a enumeração ai encontrada como exaustiva, ou seja, a afastar a existência 

de limites materiais implícitos, estar-se-ia a possibilitar a subversão da ordem 

constitucional em sua identidade a ponto de descaracteriza-la, o que leva a entender 

o rol de matérias tratadas como ‘cláusulas pétreas’ pela Constituição brasileira como 

um rol meramente exemplificativo [...], devendo-se, por interpretação sistemática, 

buscar elucidar o cerne identificador das escolhas constituintes a ser preservado. 

Apenas para reafirmar a necessidade de admitir limites implícitos e de realizar 

interpretação sistemática também das próprias clausulas expressas de limites, 

lembre-se que a dignidade da pessoa humana não consta do rol de limites explícitos; 

não obstante, não se poderia, absurdamente, que uma reforma constitucional pudesse 

suprimir as menções textuais à dignidade no sentido de suprimi-la como elemento 

do sistema normativo. 

Ademais, não há como negar que a possibilidade de supressão de qualquer dos 

direitos sociais, estes que foram incorporados ao nosso ordenamento após grandes lutas por 

igualdade formal e material, equidade e justiça, caracteriza-se pela face do retrocesso. Muitas 

e árduas foram as lutas pela positivação dos Direitos Sociais ao longo da historia 

constitucional brasileira e a Constituição de 1988, a mais avançada de todas nesse sentido, 

deve preservar, sobremaneira, esse núcleo de direitos sociais em seu texto, já que sua 

preservação implica na preservação de sua própria essência. 

Ademais, como já outrora aventado, deve-se ter em mente a vedação à dupla 

revisão, umas vez que ao se tratar dos limites materiais à revisão constitucional, entende-se 

que “estes são a garantia da Constituição, em sentido material; são limites hiper-rígidos e que 

não se resumem à enumeração explicita do texto constitucional” (NETTO, 2009, p.194). 

Ora, faz-se necessário que a Constituição se adapte à realidade social vigente para 

que não se transforme em letra morta dentro do ordenamento. Resta claro que embora haja a 

possibilidade de mudanças, características essenciais devem ser respeitadas, por mais que não 

estejam expressamente enumeradas no rol positivado de clausulas de intangibilidade. É nesse 

sentido que explica Luisa Cristina a necessidade de alocar os Direitos Sociais também nesse 

cerne de irreformabilidade.  

Veja-se (NETTO, 2009, p.194): 

[...] pode-se dizer que os limites materiais: são inerentes à noção de Constituição; 

independem de previsão expressa; referem-se aos elementos – axiológicos e 

principiológicos – fundamentais da Constituição, protegendo-os contra alterações; 

garantem, por meio da impossibilidade de mudança, certa estabilidade 

constitucional; não inviabilizam, dentro das balizas que estabelecem, alterações que 

permitam adaptar a Constituição à realidade; conduzem à ruptura na ordem 
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constitucional uma vez desrespeitados; [...] verificada a ausência dos direitos sociais 

dentre as clausulas de limites materiais expressas das Constituições brasileira e 

portuguesa, são fundamentos justificadores de sua configuração como limites 

materiais implícitos à revisão constitucional: os princípios estruturantes do Estado 

Constitucional; a dignidade da pessoa humana e a igualdade material; a abertura 

constitucional ao Direito Internacional; a necessidade de conformação legislativa 

dos direitos sociais e o espaço constitucional compromissório; o sistema 

constitucional de direitos fundamentais; o Estado Constitucional estrutura-se sobre 

os princípios da juridicidade, democracia e socialidade que, se podem ser 

reconduzidos a um unitário principio de Estado Social e Democrático de Direito, 

não se furtam a tensões e colisões, deixando claro o caráter compromissório deste 

Estado e a necessidade de buscar concordância pratica entre estes elementos 

estruturantes[...] 

É por tudo o que foi explano até o presente momento que se busca defender a 

ideia de que os Direitos Sociais devem ser entendidos como cláusulas pétreas e que, por 

conseguinte, devem alocar-se no rol dos limites materiais implícitos ao poder constituinte 

derivado reformador. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento do presente trabalho monográfico, buscou-se verificar, de 

maneira geral, se se faz possível enquadrar os direitos sociais no rol das cláusulas pétreas e, 

com isso, entendê-los como limites materiais à reforma constitucional. 

A pesquisa buscou enfocar principalmente a relação essencial entre os direitos sociais e 

o principio da dignidade da pessoa humana, este que não apenas é um principio fundamental 

da República Federativa do Brasil, mas, é, sobremaneira, um instrumento essencial para a 

efetivação de uma qualidade de vida para a população brasileira. 

Foi necessário um esboço histórico para se chegar à conclusão de que os direitos sociais 

foram, de forma árdua e dificultosa, sendo inseridos em nosso ordenamento através de lutas 

travadas ao longo de mais de um século de história constitucional. Devem, por isso mesmo, 

ser respeitados e protegidos, uma vez que já se encontram incorporados à cultura 

constitucional brasileira, representando, portanto, um retrocesso social a possibilidade de 

supressão de tais direitos.  

  Os direitos sociais são necessários à efetivação da redução das desigualdades sociais 

no Brasil e à promoção de uma vivência com mais dignidade aos brasileiros, de forma que 

não há como pensar na efetividade da Dignidade da Pessoa Humana sem pensar na proteção 

aos direitos sociais, tendo em vista que ao tratar de tais direitos, depara-se com moradia, 

alimentação, educação, saúde, transporte, isto é, trata-se de instrumentos necessários para uma 

qualidade de vida e de bem estar. Ora trata-se, então, do próprio princípio da dignidade da 

pessoa humana, principio fundamental da República Brasileira. 

Faz-se mister protegê-los com vistas a impedir o retrocesso em matéria de Direitos 

Sociais e a garantir a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, tal como prega o 

constituinte originário.  

Não há como pensar em uma interpretação restritiva do artigo 60, §4º, IV da 

Constituição, deixando direitos que são necessários à efetivação da dignidade da pessoa 

humana desprotegidos, podendo vir a ser suprimidos do ordenamento jurídico brasileiro. É 
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nesse raciocínio que se entende que se faz necessário um estudo hermenêutico ampliativo do 

inciso IV, constante do parágrafo retro mencionado, com o fito de proteger direitos essenciais 

à própria constituição do Estado Democrático (e social) de Direitos em que o Brasil se 

constitui. 

A Constituição brasileira de 1988 inaugurou um período de consolidação da 

democracia, revelando-se de grande importância no que concerne aos direitos individuais e 

sociais para a sociedade brasileira. Por ser um Estado Democrático (e social) de Direito, deve 

o Estado brasileiro buscar ter como cerne a prestação de serviços à coletividade, visando a 

proporcionar condições para a efetividade dos direitos sociais. 

  Cláusulas de intangibilidade foram estabelecidas pelo constituinte originário com o 

fito de limitar o exercício do poder constituinte derivado reformador. A criação desse rol de 

irreformabilidade teve o condão de assegurar que eventuais reformas não viessem a ferir 

aquilo que se considera essencial dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ora, não há como 

entender que as cláusulas pétreas limitem-se apenas aos direitos relacionados no artigo 5º. 

Abrangem, na verdade, todo o Título II da Constituição, além de outros dispositivos que se 

encontram fora dele, tendo em vista que uma interpretação restritiva não resguardaria direitos 

de extrema importância dentro do ordenamento brasileiro. 

Os direitos sociais, de fundamental importância no espaço jurídico brasileiro, devem 

ser entendidos como matéria que está protegida contra a intervenção do poder constituinte 

derivado, haja vista a inserção expressa da dignidade da pessoa humana entre os fundamentos 

do Estado Democrático Brasileiro e a relação intrínseca dos direitos sociais com a dignidade 

da pessoa humana.  

Ora, uma que se entende o Estado brasileiro como um estado democrático e que para o 

fortalecimento da democracia deve-se reconhecer a primazia dos valores e dos princípios 

constitucionais, deve-se, pois, resguardá-los de eventuais tentativas de supressão. É nesse 

contexto que se insere a temática do princípio da dignidade da pessoa humana, superprincipio 

do ordenamento jurídico brasileiro, que lança bases para a efetivação de uma sociedade livre, 

justa e solidária e que deve ser protegido, já que se constitui como cerne do próprio Estado 

brasileiro.  
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Tendo em vista que a dignidade da pessoa humana não pode ser encarada apenas como 

um conceito por si só, fato o qual a esvaziaria de sentido, devemos entendê-la como um 

conjunto de vários outros conceitos. É a dignidade da pessoa humana o somatório da 

efetivação de vários outros direitos, entre eles os direitos sociais, devendo, pois, esses direitos 

formadores serem protegido sobremaneira como forma de proteção à própria dignidade, uma 

vez que a supressão de um desses elementos formadores estaria a ferir o principio em questão 

como um todo. 

Por conseguinte os direitos sociais estão previstos no artigo 60, § 4o inciso IV, 

devendo a expressão “direitos e garantias individuais” ser interpretada de forma ampla, 

abarcando todos os direitos fundamentais descritos no Título II, e outros direitos esparsos pelo 

texto constitucional que façam parte do cerne de essencialidade para a estabilidade da Carta 

Magna de1988. 
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