PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO
Poder constituinte é, no Direito, o poder de criar, modificar, revisar, revogar ou
adicionar algo à Constituição do Estado.[1]
As legitimidades do Poder Constituinte, do procedimento constituinte e da
Constituição por ele elaborada são indissociáveis e delas depende a legitimação do
exercício do poder político no Estado Democrático de Direito. Tal constatação pode
resumir-se na máxima formulada pelo ex-presidente norte americano Abraham Lincoln
no sentido de que “Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo”,
pensamento este essencialmente correto se dermos interpretação real aos termos que
o compõem. Pode-se afirmar ainda que a famosa citação corresponde precisamente à
democracia direta.
A legitimidade do Poder Constituinte decorre diretamente do princípio da soberania
popular. Só o povo, concebido como uma pluralidade de forças culturais, sociais e
políticas, pode deliberar sobre a conformação da sua ordem político-social. Um ou
mais indivíduos manifestam vontade soberana que pode ser o início de um novo
núcleo social. Daí decorre, portanto, que a legitimidade da Constituição verifica-se
através da correspondência de suas normas aos valores e aspirações do povo, não se
contentando com a simples legalidade formal. É dessa correspondência com a
vontade geral, aliada à lisura da representação popular no procedimento constituinte
que este se legitima. A esta cadeia procedimental de legitimação democrática
Canotilho atribui a denominação de “Justiça da Constituição”

Poder Constituinte
1.Titularidade do poder constituinte:
O poder constituinte pertence ao povo, que o exerce por meio dos seus
representantes (Assembleia Nacional Constituinte). “Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição” (art.1º, parágrafo único da CF).
Tendo em vista que o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário são poderes
constituídos, podemos concluir que existe um poder maior que os constituiu, isto, o
Poder Constituinte. Assim, a Constituição Federal é fruto de um poder distinto
daqueles que ela institui.
2.Espécies de Poder Constituinte:

-

Poder Constituinte Originário:
Histórico
Revolucionário

-

Poder Constituinte Derivado
Reformador
Decorrente
Revisor

3.Poder Constituinte Originário:
Também é denominado de poder genuíno ou poder de 1º grau ou poder inaugural. É
aquele capaz de estabelecer uma nova ordem constitucional, isto é, de dar
conformação nova ao ESTADO , rompendo com a ordem constitucional anterior.
Poder Constituinte Originário Histórico: É aquele capaz de editar a
primeira Constituição do Estado, isto é, de estruturar pela primeira vez o
Estado.
Poder Constituinte Originário Revolucionário: São todos aqueles
posteriores ao histórico, que rompem com a ordem constitucional anterior e
instauram uma nova.

