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Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a plau-

sibilidade da tese que teria reconhecido a mutação constitucional 

no sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, especi-

ficamente quanto à competência atribuída pela Constituição ao 

Senado Federal para editar resolução suspendendo a eficácia de 

ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal em decisão definitiva. Para tanto, será utilizado o mé-

todo dedutivo, fundamentado em revisão bibliográfica, estudo 

de caso e análise documental. É realizado um estudo acerca da 

hermenêutica constitucional que envolve o fenômeno de modo 

a justificar a ocorrência ou não da tese de mutação da norma 

contida no art. 52, X da CF. Concluiu-se que a decisão 
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representou um caso de ativismo judicial – mutação inconstitu-

cional – suprimindo a validade da norma constitucional originá-

ria, extrapolando os limites existentes para desenvolvimento do 

fenômeno. 

 

Palavras-Chave: Controle de constitucionalidade. Mutação Con-

stitucional. Hermenêutica Jurídica. 

 

THE INFORMAL CONSTITUTIONAL TRANSFOR-

MATION OF THE ARTICLE 52, X OF FEDERAL CONSTI-

TUTION: AN ANALYSIS OF THE PARADIGM INAUGU-

RATED BY THE DECISIONS OF THE DIRECT UNCONSTI-

TUTIONALITY ACTIONS 3.470/RJ AND 3.406/RJ 

 

Abstract: The present study aims to analyze the plausibility of 

the thesis that would have recognized the informal constitutional 

transformation in the Brazilian judicial review system, specifi-

cally regarding the competence attributed by the Constitution to 

the Federal Senate to issue a resolution suspending the efficacy 

of a legal act declared unconstitutional by the Brazilian Supreme 

Court. For that, the deductive method will be used, based on a 

bibliographical revision, case study and documentary analysis. 

The study approaches the constitutional hermeneutics that in-

volves this phenomenon, in order to justify the occurrence or not 

of the mutation thesis of the article 52, X of Federal Constitution. 

It was concluded that the decision represented a case of judicial 

activism - unconstitutional mutation - suppressing the validity of 

the original constitutional norm, extrapolating the existing limits 

for the development of the phenomenon. 

 

Keywords: Judicial Review. Informal Constitutional Transfor-

mation. Legal Hermeneutics. 
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o julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

n° 3.470/RJ e 3.406/RJ, o Supremo Tribunal Fe-

deral enunciou o reconhecimento da tese de que o 

artigo 52, inciso X, da Constituição Federal sofreu 

mutação constitucional, de maneira que a(s) 

norma(s) ali contida(s) deveria receber nova significação: uma 

que permitisse que os efeitos de decisão emanada de forma inci-

dental no controle concentrado de constitucionalidade tivesse 

eficácia erga omnes, independentemente da edição de resolução 

suspensiva da lei pelo Senado, passando este a ter mera facul-

dade de publicar, ou não, o acórdão.  

Essa decisão representa um rompimento significativo do 

paradigma existente, pois, até então, entendia-se que ao Senado 

Federal era instituído o poder de suspender a execução de ato 

normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva do 

Supremo Tribunal Federal, mediante edição de resolução sus-

pensiva, nos termos da referida norma constitucional. Partindo 

dessa problemática, o objetivo principal desse estudo foi analisar 

se a atuação da Suprema Corte realmente se ajusta ao que se es-

pera de uma mutação constitucional legítima dentro de um re-

gime democrático de Direito.  

O presente estudo é dividido em três segmentos princi-

pais. O primeiro deles trata de alguns aspectos pertinentes à mu-

tação constitucional, ressaltando a hermenêutica em torno da al-

teração informal dos preceitos constitucionais, suas principais 

características e dando especial atenção à existência de limites 

ao fenômeno, principalmente, àquele realizado por meio da in-

terpretação judicial. 

O segundo item versa sobre a mutação constitucional, 

como método de alteração informação de normas constitucio-

nais, sem modificação expressa do suporte textual positivado, e 

as limitações jurídicas que podem ser impostas a esta pretensão 

de mudança. 
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Por fim, o terceiro tópico propõe reflexões acerca da 

plausibilidade dos principais aspectos defendidos pelos Minis-

tros que reconheceram a mutação da competência do Senado 

para mero órgão de publicidade das decisões do Supremo. Tra-

tou-se, outrossim, da adoção da teoria da objetivação do controle 

difuso, uma das principais consequências do reconhecimento da 

referida tese de mutação, o que representa uma concentração in-

devida de Poderes nas mãos do Judiciário. 

Utilizou-se primariamente o método dedutivo, funda-

mentado em revisão bibliográfica, estudo de caso e análise do-

cumental, para o estabelecimento desta pesquisa científica, par-

tindo das teses estabelecidas que reconheceram a mutação cons-

titucional, para análise de fatos e fenômenos particulares. Ade-

mais, foram realizados confrontos aos dados obtidos com a pes-

quisa e os estabelecidos pela decisão, de forma a realizar uma 

análise crítica e objetiva da realidade.  

 

1 A DOGMÁTICA HERMENÊUTICA 

 

O ordenamento1 jurídico constitucional contemporâneo 

é composto por diversos enunciados que expõem – em certa me-

dida – preceitos políticos e, muitas vezes, por conceitos bastante 

abertos/vagos2. Esta forma de comunicação abre margem aos 

mais variados debates e controvérsias, sobretudo no contexto de 

sociedades complexas como a brasileira.  

 
1 Neste trabalho, o ordenamento jurídico é entendido como o conjunto de normas ju-
rídicas em um estado inicial: ainda não estruturadas em conformidade aos instrumen-
tos do subordinação e coordenação do sistema jurídico. Em sentido similar, confira: 

VITA, Jonathan Barros. Teoria Geral do Direito: Direito Internacional e Direito Tri-
butário. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 123-134. 
2 Neste sentido são as lições de Marcelo Neves ao determinar que os enunciados cons-
titucionais “expressam-se através de uma linguagem com complexa implicação refe-
rencial (denotativa) e rico conteúdo significativo (conotativo), qualificada pela pluri-
vocidade ao heteronímia significativa” (NEVES, Marcelo. Teoria da inconstituciona-
lidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 136).  
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Em um Estado Democrático, os enunciados normativos3 

positivados na Constituição precisam fruir de estabilidade para 

resguardar a segurança jurídica. Por outro lado, esses preceitos 

não pode servir de alicerce a uma fossilização constitucional, 

visto que a Constituição, malgrado seja um texto jurídico, é tam-

bém elemento da política4 e, ao fim, serve à busca de pretensões 

sociais. Nesse cenário, nasce a importância da interpretação 

constitucional de modo a apaziguar os intensos conflitos, princi-

palmente no âmbito do Poder Judiciário. 

 

1.1 O MÉTODO DA CONCRETIZAÇÃO CONSTITUCIO-

NAL 

 

A interpretação constitucional assumiu relevância em ra-

zão da transformação pela qual o constitucionalismo clássico 

passou desde o advento dos princípios de natureza sociais e da 

adoção de ordenamentos estatais dotados de rigidez constitucio-

nal e supremacia formal da Constituição em face do direito in-

fraconstitucional, como uma forma de acomodá-la com a reali-

dade a que responde ou serve de instrumento5. Vale dizer, ante 

a redação dos termos constitucional, a sua interpretação e sedi-

mentação de significados tem o condão de reduzir o viés prag-

mático desta atividade. 

A hermenêutica contemporânea possui entre suas princi-

pais vertentes o método da tópica, inaugurando uma direção 

 
3 Adota-se a compreensão de que norma jurídica é o resultado da interpretação (por 
um processo de [re]construção) de um enunciado normativo – ou de um conjunto deles 
–, sendo este a expressão textual/física da comunicação. No mesmo sentido, confira-
se: GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação 

do direito e os princípios. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 39-41.  
4 Para a compreensão da Constituição como acoplamento estrutural que liga o sistema 
político ao jurídico, confira: LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. Tradução: 
Saulo Krieger. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 589-665. 
5 Cf. BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasi-
leiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica de jurisprudência. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016, p. 23. 
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renovadora a forma de se interpretar, pois seu compromisso cen-

tral deixa de ser com o sistema jurídico e passa a ser a solução 

ao problema apresentado. O fundamento da tópica é o conceito 

de topos, como um ponto comum da argumentação que não vin-

cula necessariamente o intérprete, conferindo apenas uma possi-

bilidade de solução do problema, de modo que os topoi serviriam 

de diretrizes a conduzir à solução do problema6. 

Esse método de argumentação não se configura como 

uma revolta contra a lógica, apenas considera que o argumento 

sistemático é mais um a ser levado em consideração ao lado de 

tantos outros que podem ser utilizados para solucionar o pro-

blema7. A tópica clássica é concebida como uma simples técnica 

de argumentação que se propõe a chegar ao problema onde ele 

se encontra, elegendo os critérios recomendáveis a uma solução 

adequada. 

No direito constitucional, tendo em vista a textura aberta 

de suas expressões normativas e a complexidade dos problemas 

a serem enfrentados, a tópica tem um campo promissor, contudo, 

em sua forma pura apresenta problemas insuperáveis à dogmá-

tica jurídica tradicional, já que não existe grau de hierarquia en-

tre os distintos loci ministrado pela tópica. Em razão disto, a 

Constituição perde seu caráter reverencial que o formalismo 

clássico lhe confere: “a tópica abre tantas janelas para a reali-

dade circunjacente que o aspecto material da Constituição, tor-

nando-se, quer se queira quer não, o elemento predominante, 

tendo a absorver por inteiro o aspecto formal”8.  

Desta forma, a adoção da tópica para a resolução de ques-

tões constitucionais pode ampliar de tal forma a liberdade do 

 
6 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência: uma contribuição à investigação dos 
fundamentos jurídico-científicos. 5. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editora, 
2008, p. 42 et seq. 
7 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: 
Teoria, história e métodos de trabalhos. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 423. 
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27. ed. atual. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 511. 
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Poder Judiciário na resolução dos casos que culmine na ocorrên-

cia devastadora de insegurança jurídica e deslegitimidade demo-

crática do Direito. O problema toma proporções ainda maiores 

no domínio constitucional pois detém aptidão de conduzir a uma 

“não-vinculação” [sob um viés pragmático] do intérprete aos 

preceitos constitucionais e às próprias bases da Constituição en-

fraquecendo a força normativa desta. Os efeitos de um uso inde-

vido desta técnica afrontam as compreensões que estão impreg-

nadas na atual evolução do Estado Constitucional de Direito, que 

concebe a interpretação como “uma atividade normativamente 

vinculada, constituindo constitutio scripta um limite insuperável 

que não admite o sacrifício da norma em prol da prioridade do 

problema”9. 

No presente estudo será adotada uma corrente menos ra-

dical desse estilo de interpretação, que a entende como uma 

complementação do sistema e não seu contraposto, podendo 

atuar somente nas possibilidades abertas pelo sistema. No enten-

dimento de Müller, “um procedimento referido a problemas e 

um procedimento por dedução de conceitos se complementam 

necessariamente, pelo mero nexo entre teoria do direito e práxis 

do caso”10. Nesta toada, propõe-se um processo de concretização 

da norma substancialmente inspirado na tópica, mas com alguns 

reparos, de modo a ser possível assegurar a liberdade do intér-

prete em buscar a solução mais apropriada ao caso concreto, 

desde que condicionado aos limites textuais e sistemáticos do 

ordenamento jurídico. O cerne da mudança consiste em estrutu-

rar a atividade interpretativa deixada em aberto pela tópica de 

modo que possa, com a racionalização metodológica, ficar vin-

culada; assim, viabiliza-se dogmaticamente a obrigatoriedade ou 

normatividade da regra constitucional. 

A concretização transcende tanto a compreensão quanto 
 

9 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constitui-
ção. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2001, p. 1.033. 
10 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 68. 
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a interpretação, pois passa a apreender a norma jurídica como 

algo além do simples texto de um enunciado positivado, pos-

suindo um raio de abrangência mais largo do que os processos 

hermenêuticos tradicionais. O processo de concretização tem 

como premissa a integração da realidade à interpretação do texto 

normativo constitucional, de maneira que a norma jurídica – em 

sua estrutura prescritiva e qualificada por um modal deôntico – 

é construída em conformidade com o evento [caso concreto] de-

cidido. 

 

1.2 A NORMA JURÍDICA CONSTITUCIONAL 

 

As normas jurídicas “não são textos nem o conjunto de-

les, mas o sentido construído a partir da interpretação sistemática 

de textos normativos”11, ou seja, não existe correspondência en-

tre norma e dispositivo. Neste sentido, o dispositivo é tratado 

como objeto da interpretação e a norma o seu resultado, de modo 

que um dispositivo/enunciado pode conter várias normas ou ne-

nhuma [observado isoladamente12], bem como uma norma pode 

ser (re)construída após a interação de vários dispositivos, não 

havendo ligação necessária entre esses elementos. 

Müller13 reconhece a interação do programa normativo e 

do âmbito normativo para que uma norma jurídica possa ser cor-

retamente dotada de significado. O primeiro elemento refere-se 

ao texto normativo, o conjunto de caracteres linguísticos esco-

lhidos pelo legislador [ou outra autoridade comunicante legítima 

a se manifestar no sistema jurídico] para delimitar o processo de 

 
11 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 33. 
12 Paulo de Barros Carvalho leciona que, conquanto os enunciados normativos não 
expressem um sentido bem definido numa relação prescritiva hipotético-condicional, 
há ali significações primárias que não podem ser descuradas na construção normativa 
e, desta forma, é incomum a existência de enunciado normativo que não sirva de su-
porte para construção de norma jurídica. Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito 
Tributário: linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 192-193.  
13 MÜLLER, op. cit., p. 244. 
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concretização da norma. Já o segundo elemento diz respeito à 

análise de um determinado conjunto de fatos da realidade, assim, 

o âmbito normativo não se equipara ao conjunto de fatos da re-

alidade, mas sim a um recorte da vivência social que o programa 

normativo escolheu como seu âmbito de incidência.  

Desta forma, a norma jurídica é construída como um ele-

mento sistêmico cuja função – e fundamento – é incidir sobre 

determinado evento, acarretando uma relação jurídica entre, ao 

menos, dois sujeitos vinculados por uma estrutura de hipótese 

(marcada por antecedentes fático) e consequência prescritiva 

condicional (assinalada pelo resultado normativo) qualificada 

por um modal deôntico (uma permissão, uma obrigação ou uma 

proibição). 

O direito não se encontra nos textos, mas sim no que o 

agente comunicante (re)constrói a partir da interpretação de um 

ou mais enunciados, os quais servem como limites sintáticos e 

semânticos à interpretação. À esta operação lógica se adicionam 

complexas variáveis quando o enunciado normativo tomado por 

base é aquele criado pelo legislador constituinte, já que revestido 

de peculiaridades derivadas dos atributos específicos da matéria 

constitucional: o clamor social e certas condicionantes pragmá-

ticas da semântica, principalmente14. 

A posição hierárquico-normativo superior dessas normas 

possui como aspectos principais a auto primazia normativa da 

Constituição, já que recolhe fundamento de validade em si pró-

pria15 e por suas normas caracterizarem-se como “normas das 

normas”, sendo fonte obrigatória de outras regras, o que implica 

a necessária conformidade dos atos dos poderes públicos com a 

Constituição. 

Esta posição é reforçada com a ideia de rigidez constitu-

cional; nos Estados que adotam este tipo de Constituição, a 

 
14 Em sentido similar, confira: NEVES, op. cit., p. 135-136. 
15 Cf. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. t. 6. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2013, p. 12-15.   
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supremacia formal se expressa sob um viés procedimental: basta 

que o enunciado esteja inserido no texto positivado da Lei Fun-

damental para que as normas construídas a partir dele gozem de 

supremacia em relação ao direito infraconstitucional16. Além do 

mais, não se pode descurar totalmente da relevância política da 

norma constitucional, pois rege a estrutura fundamental do Es-

tado e determina a atualidade do regime jurídico, na busca de se 

concretizar o fim público. 

O elemento político é essencialmente instável devendo o 

intérprete utilizá-lo com especial e constante cuidado, pois a 

norma constitucional interpretada conforme esse aspecto pode 

ganhar novo conteúdo, ensejando a caracterização da interpreta-

ção constitucional como processo de mutação constitucional.  

Do mesmo passo que o fator político possui caráter fundamental, 

não se deve conceder importância extrema a esse elemento per-

mitindo ser cabível todas as variações de conteúdo e de vontade 

do intérprete, se assim fosse ter-se-ia uma Constituição rígida na 

forma, porém flexível no conteúdo e incorrer-se-ia no “grave 

risco de anular as vantagens estabilizadoras contidas no forma-

lismo da rigidez constitucional”17.  

Fincados estes pressupostos necessários à exposição do 

que se compreende por construção (ou [re]construção) norma-

tiva, é preciso que se adentre especificamente em como a muta-

ção constitucional interfere nesse processo e quais as repercus-

sões da adoção de prática decisória que reconheça a incidência 

deste instituto. 

 

2 A MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

As normas constitucionais não são imutáveis, é cabível 

que se proponha modificações de sentido e isto pode ocorrer, 
 

16 Acerca da diferença de hierarquia formal entre as leis ordinárias e as regras consti-
tucionais, confira-se: JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. Tradução: Fer-
nando de los Ríos. México: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 318-325. 
17 BONAVIDES, op. cit., p. 17. 
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basicamente, por duas maneiras: a) método formal de reforma à 

Constituição; ou, b) instrumentos informações de mutação de 

significado de preceitos constitucionais. 

No primeiro caso, os poderes constituídos, com atribui-

ções e competências normativamente delimitadas, seguem um 

rito/procedimento formalizado por estruturas do sistema e, en-

tão, manifestam-se no sentido de alterar o texto constitucional18. 

A reforma à Constituição é um processo que viabiliza imediata-

mente a mudança dos enunciados normativos constitucionais e, 

de forma mediata, cria [novos] limites e diretrizes à (re)constru-

ção de normas constitucionais. 

Por sua vez, processo informal de mudança da Constitui-

ção sem alteração literal de seus preceitos ocorre por variados 

mecanismos, não havendo tratamento homogêneo na doutrina 

quanto a estes19. No presente trabalho, o enfoque será conferido 

ao método da interpretação constitucional tornando possível a 

ocorrência da mutação por intermédio da evolução jurispruden-

cial.  

A adoção de uma Constituição com conceitos mais aber-

tos, cláusulas gerais e princípios jurídicos permitiu uma aproxi-

mação do Poder Judiciário com o cidadão, valorizando aquele e 

conferindo a ele grande poder de adequação das leis postas à re-

alidade social. Nesse contexto de abertura da Constituição à so-

ciedade, foi garantida uma permeabilidade do sistema jurídico e 

maior liberdade de agir dos juízes e Tribunais, assim, a constru-

ção jurisprudencial do Direito foi ganhando mais espaço e maior 

reconhecimento. 

Diante dessa sistemática se desenvolve o fenômeno da 

mutação das normas constitucionais, possuindo raízes mais 

complexas do que aparenta, pois é fruto da relação entre norma 

jurídica e a realidade social circundante à época em que foi 

 
18 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. Sal-
vador: Juspodivm, 2017, p. 133-135. 
19 SOUZA NETO; SARMENTO, op. cit., p. 344. 
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inserida no sistema normativo constitucional, permitindo uma 

comparação entre o sentido que a norma ganhava no passado – 

momento em que foi criada – e o novo sentido que surgiu a partir 

da mudança do contexto social. 

A partir da compreensão de que texto é algo que se inter-

preta e a norma é produto da interpretação, considerando a inte-

ração deste com a realidade social circundante, é possível iden-

tificar o principal fator para a ocorrência da mutação constituci-

onal, uma vez que a alteração do âmbito normativo afeta o pro-

grama normativo, ocasionando modificação no conteúdo da pró-

pria norma. O fenômeno surge, assim, em decorrência da possi-

bilidade de atribuir novos significados aos termos constitucio-

nais em virtude da transformação da realidade em que o intér-

prete está inserido: a mutação tem um efeito “adaptador da 

Constituição, dispensando o mecanismo jurídico formal consa-

grado no texto constitucional”20. 

A mutação constitucional é um procedimento de modifi-

cação informal – posto que não submetido ao rito específico re-

servado às emendas – da Constituição caracterizado pela assi-

metria entre realidade e Constituição escrita; a sua adoção con-

fere maleabilidade às autoridades comunicantes e permite uma 

adaptação da norma à mudança, sem que seja necessária uma 

ruptura no texto positivado. Tal fator surge do aspecto dinâmico 

da Constituição, pois enquanto o programa normativo perma-

nece fixo, as circunstâncias de observância da Constituição mo-

dificam-se, exigindo uma atualização interpretativa que atualiza 

os dispositivos constitucionais21.  

A mutação não se confunde com a reforma da 
 

20 KNOERR, Cibele Fernandes Dias. Decisões intermediárias da Justiça Constituci-

onal como mutação da Constituição. Orientador: Tavares, André Ramos. 2011. 360 
f. Tese (Doutorado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2011, p. 117. 
21 CAMPOS, Juliane Cristine Diniz. Mutações hermenêuticas e coisa julgada na ju-
risdição constitucional: os limites da mutabilidade do direito. Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), Porto Alegre, v. 7, n. 
3, p. 267-277, set./dez 2015, p. 272. 
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Constituição, visto que a segunda modalidade somente ocorre na 

forma previamente estipulada pela estrutura procedimental das 

normas constitucionais, por meio de um rito a ser respeitado, sob 

pena de ser considerada viciada. Esses institutos são integrantes 

e supressivos, pois quando a dinâmica social representar uma 

ruptura da Constituição e for esgotada a possibilidade de mu-

dança informal desta será necessário recorrer à reforma consti-

tucional e ajustar minunciosamente aquilo que a elasticidade da 

norma não mais permitia. Do mesmo modo, ocorrerá quando a 

mudança formal for receosa ao legislador, multiplicando-se os 

casos de mutação. 

A existência do referido fenômeno serve como garantia 

de manutenção da estabilidade constitucional, pois “a frequência 

das reformas constitucionais abala a confiança na sua inquebran-

tabilidade, debilitando a sua força normativa. A estabilidade 

constitui condição fundamental da eficácia da Constituição”22. 

A característica fundamental desse fenômeno é, portanto, a alte-

ração do âmbito de incidência da norma sem alterar a letra da 

Constituição, diferentemente do processo de reforma em que é a 

modificação do texto normativo é premissa básica para sua ocor-

rência. “A expressão mutação constitucional é reservada so-

mente para todo e qualquer processo que altere ou modifique o 

sentido, o significado e o alcance da Constituição sem contrariá-

la”23, sob pena de macular a força normativa da Constituição. 

Conquanto se tenha percebido a elasticidade deste proce-

dimento de alteração constitucional, a mutação também encontra 

limites: se estas barreiras não existissem, este instrumento pode-

ria ser visto como uma forma antidemocrática de substituição da 

autoridade legítima competente à expedição de comunicações 

sistêmicas normativas. Bem assim, o próximo tópico é dedicado 

 
22 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris 
Editor, 1991, p. 22. 
23 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constitui-
ção: Mutações constitucionais e mutações inconstitucionais. 2. ed. Osasco: EDIFIEO, 
2015, p. 10. 
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aos limites da mutação constitucional. 

 

2.1 LIMITES À MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

O reconhecimento de limites ao processo de mutação 

constitucional é um dos temas de maior destaque sobre o 

fenômeno, pois como meio de realização da Constituição, a mu-

tação não pode deixar de estar sujeita à observância dos limites 

constitucionais, caso contrário se afiguraria uma violação à or-

dem constitucional24. 

Neste sentido – dentro do âmbito daquilo comumente de-

nominado de mutação constitucional –, existem os processos 

manifestamente inconstitucionais, que modificam a Constitui-

ção atuando contra seu enunciado, de modo que configuram re-

lações de contrariedade ou contradição25 às pretensões prospec-

tivas primárias do texto normativo. Há também os processos 

anômalos, se caracterizam como práticas que impedem ou para-

lisam a plena aplicação das normas constitucionais, como por 

exemplo o desuso do plano constitucional, não sendo fácil de-

terminar se afrontam às barreiras semânticas estipuladas pelos 

enunciados constitucionais26. A mutação, como visto, possui um 

efeito adaptador da Constituição à realidade que a condicionada, 

todavia, é imprescindível existência de uma ligação entre a ocor-

rência do fenômeno e a transformação da realidade integrada na 

estrutura normativa, sob pena de estar diante de mero volunta-

rismo do intérprete. 

Diante disso, o primeiro limite a ser analisado é o próprio 

texto constitucional, pois restringe a extensão da interpretação 

juridicamente admissível: não é viável que a interpretação desa-

gue na construção de norma jurídica que altere substancialmente 

 
24 SOUZA NETO; SARMENTO, op. cit., p. 356. 
25 Para uma compreensão lógica acerca dos termos contrariedade e contradição, con-
fira: BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução: Maria Celeste 
Cordeiro Leite dos Santos. 10. ed. Brasília: UnB, 1999, p. 81-91. 
26 FERRAZ, op. cit., p. 20. 
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a pretensão de normatização inicial; não é dado à interpretação 

tornar permitido exatamente aquilo que se buscava proibir me-

diante a inserção do significante no ordenamento positivado. O 

segundo óbice está ligado à necessidade de respeito ao sistema 

constitucional como um todo, ou seja, às cláusulas pétreas e aos 

limites materiais implícitos das emendas27. 

Admitir mutações que impliquem na violação do pro-

grama normativo constitucional é o mesmo que lhe “negar a pró-

pria força normativa e rigidez da Lei Maior, tornando-a excessi-

vamente dependente dos fatores reais de poder ou das preferên-

cias do intérprete de plantão”28. Dessa forma, a interpretação 

deve ocorrer de acordo com as expectativas normativas progra-

madas pelo texto constitucional, ao abrigo de deslegitimar a con-

fiança dos cidadãos, principalmente quando se fala de mudanças 

na jurisprudência dos tribunais, causando enorme insegurança 

jurídica. 

O sistema constitucional não é restrito aos intérpretes ju-

rídicos e àqueles que participam do processo constitucional, en-

tão a ocorrência de mutação é desejável em certa medida, por 

permitir uma abertura da ordem jurídica às mudanças da socie-

dade. No entanto encontra limites impostos pela própria natu-

reza da Lei Maior, não sendo admissível uma mutação que im-

plique desconsideração dos limites impostos pelo sistema cons-

titucional. 

Isto posto, ressalta-se que os limites impostos pelo sis-

tema praticamente se confundem com aqueles representados pe-

las cláusulas pétreas, as quais por serem de elevada abertura se-

mântica, admitem a mudança no interior da norma, de modo que 

seu efetivo conteúdo somente é obtido mediante esforço herme-

nêutico. Por outro lado, na mesma medida, também atuam como 

limitações ao fenômeno impedindo o ataque ao seu núcleo es-

sencial, visto que, se nem por emenda formal é possível realizar 

 
27 KNOERR, op. cit., p. 118. 
28 SOUZA NETO; SARMENTO, op. cit., p.  356. 
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algumas alterações, não seria lógico permitir que processos in-

formais as fizessem. 

Sem embargo, não significa que a possibilidade de mu-

tação das cláusulas pétreas – limites materiais ao poder de re-

forma – não torna esse processo mais importante que o de mo-

dificação formal da Constituição, pois “quando a dinâmica so-

cial exigir a mudança da Constituição, mas se esgotarem as pos-

sibilidades decorrentes da abertura, da elasticidade da norma, 

será necessário realizar o ajuste cirúrgico por meio de reforma 

constitucional”29. Portanto, o cenário de incidência do processo 

de mutação não pode confundir-se com iniciativas que buscam 

alterar o sentido do texto em prol de interesses específicos e ca-

suais, já que o aspecto dinâmico do fenômeno se relaciona com 

os princípios que guiam a organização de um Estado Democrá-

tico de Direito. Dentre eles o da segurança jurídica merece des-

taque, pois visa garantir às demandas estabilização e limites aos 

abusos de poder. Ora, não se deseja impor uma jurisprudência 

estática, mas a mudança não pode ser perversa ao ponto de atin-

gir as pessoas que agirem da forma como ela própria indicou. 

Esclarecidos os elementos de definição tanto da mutação 

constitucional quanto dos limites normativos deste fenômeno, se 

passará à análise do julgamento de duas ações de controle con-

centrado de constitucionalidade em que o Supremo Tribunal Fe-

deral abordou o tema. 

 

3 ASPECTOS CONTROVERTIDOS DO PARADIGMA 

INAUGURADO PELAS DECISÕES NAS ADI’s 3470 e 3406 

 

Há muito se discute, na jurisprudência e na doutrina, 

acerca da importância da atuação do Senado na suspensão da 

eficácia de ato normativo já declarado inconstitucional inciden-

ter tantum pelo Supremo Tribunal Federal. Na reclamação n° 

4335/AC o Pretório Excelso teve a oportunidade de se 

 
29 KONERR, op. cit., p. 121. 
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manifestar quanto a essa questão levantada pelo Ministro Gilmar 

Mendes. Contudo, dos seis ministros que conheciam a reclama-

ção, apenas dois fundamentaram com base na tese da mutação 

do artigo 52, inciso X da Constituição – de forma que não houve 

maioria suficiente para tornar a mutação o ratio decidendi30 do 

provimento jurisdicional. 

O enunciado positivado do art. 52, inciso X, da Consti-

tuição Federal prescreve que “compete privativamente ao Se-

nado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 

declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 

Tribunal Federal”. Até o advento do novo posicionamento pre-

toriano, entendia-se que, reconhecida a inconstitucionalidade de 

ato normativo – de forma incidental, pelo controle difuso de 

constitucionalidade –, caberia ao Supremo Tribunal Federal co-

municar este fato para que, em posterior ato legislativo, o Se-

nado Federal sustasse a aplicação da lei inconstitucional, confe-

rindo segurança jurídica31. 

Recentemente, em virada jurisprudencial, no julgamento 

das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) de números 

3.470/RJ e 3.406/RJ, dos sete ministros que julgaram procedente 

a ação, cinco reconheceram que o efeito vinculante – no que 

tange à inconstitucionalidade – reside na própria decisão da 

Corte, estando imbuída de eficácia geral (erga omnes) e efeitos 

vinculantes mesmo quando proferida mediante exercício de con-

trole de constitucionalidade difuso-incidental, independente-

mente da atuação do Senado (ao arrepio do sentido aparente ex-

pressado textualmente pelo art. 52, inciso X, da CF), evitando a 

propositura de inúmeros processos com matéria já decidia. 
 

30 A ratio decidendi é o conjunto principal das razões fáticas e jurídicas que motiva-

ram a adoção de uma determinada decisão judicial, com capacidade potencial de vin-
cular – ainda que restrito a certos ritos procedimentais – a prolação de decisões judi-
ciais futuras. Neste sentido, confira-se: PUGLIESE, William. Precedentes e a civil 
law brasileira: interpretação e aplicação do novo Código de Processo Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 80-83. 
31 Cf. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2018, p. 204-214.  
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Esta decisão possui efeitos mais profundos do que o sim-

ples reconhecimento do Senado como uma espécie de secretaria 

de publicação do Supremo Tribunal Federal. A partir do mo-

mento que a cúpula do Poder Judiciário modifica – de forma res-

tritiva – uma competência constitucionalmente atribuída ao Po-

der Legislativo, afeta diretamente a harmonia e independência 

dos poderes, principalmente ao considerar que o fez por meio de 

uma controvertida mutação inconstitucional. A decisão profe-

rida pelo STF nas ações controle concentrado conferiu interpre-

tação bastante peculiar: expressou-se que compete ao Senado 

Federal apenas dar publicidade à decisão que resolver, inciden-

talmente, pela inconstitucionalidade do ato normativo impug-

nado pela via abstrata.  

O primeiro fundamento albergado nessas decisões leva 

em conta a expansão dos mecanismos de controle concentrado 

de constitucionalidade de modo que as principais controvérsias 

políticas, econômicas e sociais estão desaguando no Supremo 

com mais frequência por via abstrata.  Assim, com o predomínio 

dessa forma de controle em detrimento do difuso, a regra geral 

passou a ser de que as decisões do Supremo de pronto nulificam 

o ato normativo inconstitucional, justificando a desnecessidade 

de intervenção do Senado. O resultado desse caminhar foi a 

constatação de que o aludido instituto necessitava de uma signi-

ficativa reinterpretação, uma vez que a suspensão da execução 

pelo Senado tornou-se obsoleta e ultrapassada32.  

Bem assim, ante a “normalização dos efeitos” tradicio-

nalmente conferidos pelas demandas concentradas, seria viável 

“emprestar” estas repercussões ao modelo incidental e difuso de 

inconstitucionalidade. Assentou-se que seria ilógico que a deci-

são do Supremo Tribunal Federal, em sede de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, por exemplo, fosse dotada de eficácia 

 
32 MENDES, Gilmar Ferreira. O papel do Senado Federal no controle de constitucio-
nalidade: um caso clássico de mutação constitucional. Revista de informação legisla-
tiva, v. 41, n. 162, p. 149-168, abr. 2004, p. 152. 
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geral enquanto a decisão proferida em controle incidental conti-

nue a ter eficácia apenas entre as partes. 

Outro fundamento utilizado pelo Ministro Gilmar Men-

des leva em conta o fator histórico, pois a razão de manter tal 

instituto no ordenamento jurídico brasileiro seria a compreensão 

pela continuidade do tratamento jurídico conferido por Consti-

tuições anteriores. A suspensão do ato normativo pelo Legisla-

tivo surgiu com a Constituição Brasileira de 1934, em que era 

adotado apenas o sistema de controle difuso de constitucionali-

dade, como forma de conceder generalidade à declaração de in-

constitucionalidade dos atos normativos questionados e sustar 

eficácia. 

A partir da promulgação da Constituição de 1988, com a 

previsão de diversas ações de via principal ao Supremo, o mo-

delo brasileiro de fiscalização outorgou prevalência ao controle 

abstrato ou concentrado de constitucionalidade, o qual confere 

eficácia vinculante e erga omnes às decisões. Entendeu-se, por-

tanto, que não há justificativa, a não ser histórica, para que a 

mesma questão resolvida pela mesma Corte, mas em controle 

concreto, somente tenha eficácia geral após edição do ato sena-

torial, sendo, inclusive, uma impropriedade técnica dizer que o 

Senado suspende a execução da lei inconstitucional, uma vez 

que o ato, sendo inválido e ineficaz não pode ter suspensa a exe-

cução. 

Aduziu-se, ainda, acerca do imperativo da economia pro-

cessual, pois o número de processos idênticos no âmbito do con-

trole difuso de constitucionalidade multiplicam-se extraordina-

riamente, contribuindo igualmente, para que a Corte percebesse 

a necessidade de atualização do aludido instituto. Dessa forma, 

o reconhecimento da mutação e, consequentemente, do poder 

vinculante de toda decisão do Supremo, evitaria que a Corte ti-

vesse de decidir por repetidas vezes a mesma questão.  

Embora se compartilhe da posição segundo a qual é o 

intérprete quem constrói a norma diante de um caso concreto, o 
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fenômeno decorre da possibilidade de alteração do sentido e al-

cance das normas constitucionais, sem qualquer mudança formal 

no texto, existindo limites ao processo hermenêutico a serem ob-

servados para sua ocorrência ser legítima e eficaz. Assim, quanto 

mais preciso for o texto, menor será o espaço de discricionarie-

dade do magistrado, enquanto os preceitos constitucionais mais 

vagos comportam maior possibilidade de mudança de sentido 

frente a novas circunstâncias sociais, políticas e econômicas. 

Ao analisar a literalidade do programa normativo contido 

no artigo 52, inciso X, da Constituição é notória a não observân-

cia às possibilidades semânticas do significante; ou seja, dos vá-

rios significados linguísticos que podem ser atrelados ao dispo-

sitivo, nenhum permite a conclusão de que ao Senado não com-

pete determinar a suspensão do ato normativo inconstitucional. 

Pelo contrário, o dispositivo estabelece, de forma precisa e bas-

tante objetiva, um específico dever de intervenção ao Senado 

Federal, o que é absolutamente diverso da atribuição de caráter 

meramente publicitário à decisão. 

Por certo, é totalmente inviável, hermeneuticamente, 

sustentar o posicionamento do Ministro Eros Grau de que na mu-

tação constitucional não caminhamos de um texto a uma norma, 

porém de um texto a outro texto, que substitui o primeiro. Logo, 

essa mutação agride as possibilidades semânticas do texto cons-

titucional resultando em inovação não comportada por tal enun-

ciado, o que implica no reconhecimento de sua ilegitimidade.  

A inobservância dos limites ao preceito constitucional já 

seria argumento suficiente para desconsiderar os outros aspectos 

levantados em defesa da questão, não obstante, esses pontos me-

recem análise. Primeiramente, cabe observar que o instituto não 

se sedimentou em nossa sistemática de controle de constitucio-

nalidade somente em razão de índole histórica, sendo bem mais 

importante que isso pois consubstancia um deslocamento do 

polo de tensão do solipsismo das decisões do judiciário em 
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direção da esfera pública de controle dessas decisões33. Assim, 

através desse instituto fica caracterizado a exigência democrá-

tica de participação da sociedade no processo de decisão acerca 

da inconstitucionalidade de um ato normativo, em regra, produ-

zido pela vontade popular, portanto, não é sem propósito que 

vem sendo mantido em nosso ordenamento desde 1934. 

Além disso, é interessante a análise da utilização da com-

petência pelo Senado, pois caso faça pouco uso da expedição de 

resoluções torna-se plausível a argumentação de que o instituto 

ainda existe por razões meramente históricas. No estudo desen-

volvido por Carlos Santos34, foram analisados 97.130 (noventa 

e sete mil e trinta) Recursos Extraordinários identificados como 

providos, total ou parcialmente; destas ações, somente 165 

(cento e sessenta e cinco) ocorrências foram comunicadas ao Se-

nado pela Suprema Corte. Passou-se, então, a uma análise indi-

vidual dos casos, sendo constatado que, no período de 1990 a 

2008, somente em 136 (cento e trinta e seis) dos Recursos Ex-

traordinários o Senado poderia exercer sua competência, pois 

somente nestes teria sido declarada a inconstitucionalidade de 

um enunciado positivo. Na pesquisa foi obtido o resultado de 95 

(noventa e cinco) Resoluções expedidas pelo Senado fazendo 

uso da competência atribuída pelo art.52, X da CF. Apesar de 

poder ser considerado um número baixo para um período de 

cerca de 20 (vinte) anos, o número torna-se significativo quando 

comparado com o número de comunicações feitas pelo Su-

premo. Dessa forma, comprova-se que não é prática reiterada do 

Senado deixar de expedir Resoluções quando provocado pelo 

Supremo Tribunal Federal, tendo o realizado em 70% (setenta) 

das vezes em que acionado. 

Quanto ao argumento de que a declaração de inconstitu-

cionalidade tornaria o ato inexistente e, por isso, desnecessária a 
 

33 STRECK, op. cit., p. 209. 
34 Cf. SANTOS, Carlos Victor Nascimento dos. “Mutação à brasileira”: uma análise 
empírica do art. 52, X, da Constituição. Revista DIREITO GV 20, São Paulo, v. 10, n. 
2, p. 597-614, jul./dez. 2014.  
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resolução senatorial, algumas premissas precisam ser questiona-

das. A princípio, declarar um ato normativo como inexistente, 

significa dizer que este nunca foi pertinente ao ordenamento 

[sempre foi um “não-direito”]; isto não parece apropriado 

quando se trata de declaração de inconstitucionalidade,  pois 

nesse caso a enunciação foi proferida e ingressou no ordena-

mento jurídico, porém não se adequou devidamente às estruturas 

de coordenação e subordinação do sistema35. Fala-se, portanto, 

em nulidade do ato normativo e não na sua inexistência: “uma 

lei aprovada e promulgada contra os ditames constitucionais diz-

se nula no sentido de que seus efeitos são desconsiderados desde 

o momento começou a viger”36. 

Em interessante observação acerca desta atividade sena-

torial, Lenio Streck37 aduz que esta competência é essencial ao 

bom funcionamento do sistema – e não dispensável, como quer 

o Ministro Gilmar Mendes fazer acreditar. Reconhece que a sus-

pensão da execução realizada pelo Senado não significa retirar a 

eficácia do ato normativo, pois se assim fosse, em nada diferiria 

da competência exercida pelo Supremo ao declarar o ato incons-

titucional, ou seja, em nada agregaria ao sistema, de modo que a 

decisão poderia valer por si mesma. Nesta toada, em sede de re-

curso extraordinário, os efeitos decisórios ostentam caráter re-

troativo e inter partes. Caso STF declare a inconstitucionalidade 

de ato normativo através deste rito, remeterá a matéria ao Senado 

Federal para que este suspenda a execução da referida lei: efeti-

vada [e somente se efetivada] a suspensão da execução do ato 

normativo, agregará aos efeitos anteriores a eficácia erga omnes 

e o ato de suspensão ostentará efeitos prospectivos. 

Essa sistemática implica dizer que a suspensão da execu-

ção pelo Senado é como revogar a lei e, por isso, os efeitos pro-

duzidos são nulos a partir de então, permanecendo os efeitos 
 

35 Em sentido similar, confira-se: NEVES, op. cit., p. 43. 
36 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 10. ed. São Paulo: 
Atlas, 2018, p. 226.   
37 STRECK, op. cit., p. 210-214. 
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gerados até o momento da declaração da suspensão. Diferente-

mente ocorre quando o ato normativo é nulificado pois todos os 

efeitos produzidos desde a vigência serão afetados, ou seja, a 

decisão retroage incidindo diretamente no plano da eficácia.  

Justifica-se dessa forma, o motivo de os efeitos serem retroativos 

e erga omnes no controle concentrado, mas quando exsurgentes 

do controle difuso necessita de um plus eficacial advindo da re-

solução do Senado para adquirir força vinculante e erga omnes. 

Vale ressaltar que, a manutenção dessa competência em 

nosso ordenamento pelo constituinte de 1988 revela uma opção 

em não atribuir força obrigatória imediata às decisões do Su-

premo em controle difuso de constitucionalidade, mas sim de 

conferir substancial poder normativo [ainda que num plano ne-

gativo] ao Senado Federal para ponderar a conveniência e opor-

tunidade de estender eficácia geral à decisão definitiva de in-

constitucionalidade.  Dessa forma, a aceitação da interpretação 

da norma tal qual veiculada pelo Ministro Gilmar Mendes repre-

senta uma interferência do Poder Judiciário no Poder Legisla-

tivo, o que é constitucionalmente vedado pelas cláusulas pétreas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme tecido no presente trabalho, pelo prisma her-

menêutico foi analisado a complexidade envolvendo o tema das 

mutações na medida em que se situa no ponto de equilíbrio entre 

a necessidade de atualização da norma constitucional às exigên-

cias da dinâmica social e a necessidade de dotar a Constituição 

de estabilidade, o que garante a sua confiabilidade. Percebe-se 

que a linha entre uma aplicação autêntica do fenômeno ou seu 

desenvolvimento ilegítimo é tênue, assim o abandono progres-

sivo do texto em nome da principiologia, bem como a falta de 

mecanismos de controle sobre a interpretação judicial alertam 

para uma possível tirania judiciária. 

Os processos informais de alteração da Constituição 
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ocorrem na medida em que a elasticidade do texto permite a re-

construção de novos significados ao enunciado positivo, não po-

dendo afrontar o programa normativo gerando deformações. Di-

ante disso, a mutação somente será legítima enquanto observar 

esses limites decorrentes da supremacia da Constituição. 

Tratou-se, também, que a Suprema Corte possui a capa-

cidade de adequar o texto constitucional às novas realidades por 

meio da Mutação Constitucional, atingindo todo o sistema jurí-

dico com sua alteração de entendimento em virtude do caráter 

vinculante de suas decisões; assim, a proteção constitucional 

passa a incidir perante novas situações antes não reguladas, po-

rém desejadas pela Constituição.  

A prática constitucional revela que, muitas vezes, as li-

mitações impostas pelo programa normativo não são observadas 

pelo Supremo, e as alterações informais escapam do controle. 

No caso em estudo, através de uma decisão em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade os Ministros reconheceram 

a mutação do dispositivo normativo constitucional que garante 

ao Senado a competência de suspender a eficácia de ato norma-

tivo, passando a prevalecer, entre eles, o entendimento de que ao 

órgão legislativo cabe apenas o dever de da publicidade às deci-

sões da Corte.  

A partir desta análise, percebe-se que o Supremo utiliza 

meios que lhe são legítimos, isto é, da jurisprudência e argumen-

tação tipicamente constitucional, para ampliar de forma signifi-

cativa seus poderes e forma de atuação. Como demonstrado an-

teriormente, um simples argumento de mutação será capaz de 

desestruturar todo o sistema brasileiro de controle de constituci-

onalidade da forma concebida pela Carta Magna até então, e as-

sim algumas instituições democráticas serão enfraquecidas em 

detrimento da atuação fortalecida de outras. 
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