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RESUMO 

 

O presente trabalho possui o objetivo de fazer uma análise da expressão “mutação 

constitucional” e sua aplicação pelo Supremo Tribunal Federal. No primeiro capítulo serão 

feitas considerações gerais a respeito do constitucionalismo contemporâneo e dos processos de 

mudança constitucional de forma a introduzir o tema acerca das mutações constitucionais. 

Posteriormente, será feita uma análise da jurisprudência da Suprema Corte de forma a observar 

alguns aspectos sobre o tema, mas principalmente, averiguar os usos e sentidos aplicados à 

expressão pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

 

Palavras - Chave: Direito Constitucional; Mutação Constitucional; Supremo Tribunal 

Federal; Aplicação Jurisprudencial; Processo Informal; Constituição Federal. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of the study is to make an analysis of the expression “constitutional 

mutation” and its application by the Federal Supreme Court of Brazil. In the first chapter, 

general considerations will be made regarding contemporary constitutionalism and 

procedures of constitutional change in order to introduce the theme of constitutional 

mutations. Subsequently, an analysis of the jurisprudence of the Supreme Court of Brazil 

will be done in order to observe some aspects on the subject, but mainly, to investigate 

the uses and meanings applied to the expression by the Ministers of the Federal Supreme 

Court of Brazil. 

 

Keywords: Constitutional Law; Constitutional Mutation; Federal Supreme Court of 

Brazil; Jurisprudential Application; Informal Procedure; Federal Constitution. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A partir da ideia do constitucionalismo contemporâneo, que prega a supremacia 

da Constituição, sendo ela todo o fundamento de um ordenamento jurídico; a rigidez 

constitucional, mas também a necessidade de adequação constitucional à realidade na 

qual é vigente, pode-se dizer que a Constituição da República Federativa do Brasil foi 

responsável por inúmeras mudanças no sistema constitucional brasileiro desde sua 

promulgação, em 05 de outubro de 1988.   

Após anos de repressão estatal, foi promovido um fortalecimento do Estado 

Democrático de Direito através dos dispositivos constitucionais que dispõem sobre as 

imposições de limitações ao poder político, as definições sobre o próprio Estado brasileiro 

e a significativa ampliação da proteção aos direitos e garantias individuais, estando em 

consonância com os ideais constitucionais contemporâneos. 

 Dito isso, faz-se mister destacar que as Constituições, apesar de terem vocação de 

permanência, não podem ser tratadas como meros pedaços de papel, indiferentes à 

realidade fática a qual se inserem, de modo que, se a realidade não é algo imutável, a 

Constituição também não deve ser.  Assim, para que seja possível a sua adaptação às 

evoluções sociais, o texto constitucional pode vir a ser modificado, por via formal ou via 

informal. 

 O processo informal de modificação constitucional, materializado principalmente 

na figura da mutação constitucional e associado à plasticidade de inúmeras normas 

constitucionais, foi o tema escolhido para a realização do presente estudo em razão da 

importância da discussão desse assunto no cenário jurídico brasileiro. Isso porque, a 

Constituição de 1988 resolveu por estabelecer um novo sistema de controle próprio, o 

sistema de controle de constitucionalidade misto. Assim, no âmbito do controle abstrato, 

foi promovida uma ampliação das figuras responsáveis pela proposição desse tipo de 

demanda no Supremo Tribunal Federal. Ademais, também se redefiniu uma função do 

STF, que passou a poder discutir sobre a constitucionalidade através de demandas 

individuais que chegavam até o tribunal no âmbito recursal, isto é, passou a permitir o 

controle de constitucionalidade difuso. Logo, o Supremo Tribunal Federal viu sua atuação 

perante a sociedade brasileira mudar e começou a tentar redefinir as suas capacidades 

institucionais como forma de reafirmação da sua legitimidade democrática. 
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 A partir disso, o objetivo do presente trabalho é analisar a jurisprudência da Corte 

Constitucional para a verificação da maneira a qual o tribunal vem reconhecendo e 

aplicando a mutação constitucional como forma de alteração informal da Constituição. 

Em um primeiro momento, será feito um breve panorama a respeito do 

constitucionalismo contemporâneo e do conceito de Constituição, de modo a demonstrar 

a forma como a sociedade e o ordenamento jurídico compreendem a Constituição e de 

que forma essa percepção influencia no procedimento de alteração do texto 

constitucional. Dessa forma, serão abordados diversos aspectos acerca dos procedimentos 

de modificação da Constituição, por meio das vias formal ou informal. 

Em seguida, será contextualizado o surgimento da ideia de mutação constitucional 

na doutrina europeia para, posteriormente, compreender de que maneira esse conceito foi 

importado para a doutrina brasileira. Ademais, será feito um estudo acerca dos resultados 

da pesquisa da expressão “mutação constitucional” na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, de modo a evidenciar a aplicação dos seus usos e sentidos pelos 

Ministros da Suprema Corte. Para tal, procedeu-se com a busca à cada menção da 

expressão no site oficial do Supremo Tribunal Federal no período compreendido entre 

agosto de 2001 e fevereiro de 2018, espaço de tempo referente à primeira aparição da 

expressão na pesquisa, e a última. Assim, cumpre informar que para efeitos de análise 

deste estudo foram selecionados apenas os acórdãos (15) e as questões de ordem (2) em 

que verificou-se a afirmação de ocorrência de mutação constitucional em algum voto ou  

até mesmo na ementa, com o intuito de compreender como a mais alta Corte do país vem 

reconhecendo e aplicando a mutação constitucional em suas decisões. 

Dentre os dezessete acórdãos analisados, apenas em dois deles foi promovido um 

debate acerca da conceituação e aplicação da mutação constitucional pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, optou-se em selecionar um deles em que será 

feita uma análise mais aprofundada acerca dos votos proferidos pelos Ministros no 

decorrer do julgamento, finalizado em outubro de 2014. O caso concreto selecionado foi 

a Reclamação nº 4.335-5/AC, em razão de sua ampla discussão entre os Ministros a 

respeito do tema das mutações constitucionais.  

Por fim, feitas as devidas considerações, impõe-se que o estudo jurisprudencial 

acerca do tema das mutações constitucionais é de extrema relevância para que se possa 

entender de que forma o Supremo Tribunal Federal vem agindo a respeito de 

determinadas demandas instauradas a partir de uma evolução social e também, de que 
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forma o próprio tribunal vem entendendo ser a sua real função dentro do Poder Judiciário 

Brasileiro. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A MUTAÇÃO 

CONSTITUCIONAL 

 

1.1. Breve panorama sobre constitucionalismo contemporâneo e o conceito de 

Constituição  

 

Inicialmente, precedendo à análise da mutação constitucional, faz-se mister o 

exame de algumas noções fundamentais acerca da teoria geral constitucional, que 

mostram-se indispensáveis ao entendimento do referido fenômeno.  

Apesar de ser possível retroagir o surgimento dos primeiros ideais constitucionais 

à época da Antiguidade Clássica, foi a partir dos postulados liberais que inspiraram os 

grandes movimentos revolucionários1, como a revolução inglesa, a francesa e a 

americana, que originou-se o constitucionalismo2 moderno da forma como é conhecido 

atualmente. Para Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, é partir dessa 

origem revolucionária que surgem “os atributos da Constituição como instrumento 

orientado para conter o poder, em favor das liberdades, num contexto de sentida 

necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana.”3 

De acordo com Luís Roberto Barroso, “Constitucionalismo significa, em essência, 

limitação do poder e supremacia da lei (Estado de direito, rule of the law, Rechtsstaat).”.4 

Ainda segundo o autor, o próprio termo pressupõe que na existência de um Estado, 

faz-se necessária uma Constituição para que se realize a organização estatal, assim como 

a disposição acerca dos direitos fundamentais e outros valores dessa determinada 

sociedade. No geral, essa Constituição terá a forma de um documento escrito e 

sistemático, embora atualmente seja possível apontar exemplos de Estados que não 

possuem uma Constituição escrita e única, como é o caso do Reino Unido.5 

                                                           
1 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 7ª Ed., 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 59. BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional 

Contemporâneo: Os conceitos Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed., São Paulo, 

Saraiva, 2015, p. 27. 
2 Ibid, p. 27. 
3 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit, p. 59. 
4 BARROSO. Luís Roberto, op. cit, p. 27. 
5 Ibid, p.27. 
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Igualmente, J.J. Gomes Canotilho pontua que:  

Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo 

limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da 

organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o 

constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação do 

poder com fins garantísticos.6  

 

Constata-se que o constitucionalismo prevê a limitação do poder do Estado e a 

garantia dos direitos e liberdades individuais através do objeto de estudo do Direito 

Constitucional: a Constituição. Desse modo, pressupõe-se que a estrutura dos Estados 

modernos é consolidada através de sua Constituição; conforme compreende J.J. Gomes 

Canotilho: “A constituição em sentido moderno pretendeu, como vimos, radicar duas 

ideias básicas: (1) ordenar, fundar e limitar o poder político; (2) reconhecer e garantir os 

direitos e liberdades do indivíduo.”.7 

Do mesmo modo, Konrad Hesse considera a Constituição como a ordem jurídica 

fundamental da comunidade, de modo que é através dela que serão estabelecidos os 

princípios regentes e reguladores da ordem jurídica e política de determinado Estado, a 

saber:  

La Constitución es el orden jurídico fundamental de la Comunidad.. La 

Constitución fija los principios rectores con arreglo a los cuales se debe formar 

la unidad política y se deben assumir las tareas del Estado. Contiene los 

procedimientos para resolver los conflictos en el interior de la Comunidad. 

Regula la organización y el procedimiento de formación de la unidad política y 

la actuación estatal. Crea las bases y determina los princípios del orden jurídico 

en su conjunto.8  

 

 

Ainda sobre a ótica conceitual política, temos Luís Roberto Barroso estabelecendo 

que “A Constituição, portanto, cria ou reconstrói o Estado, organizando e limitando o 

poder político, dispondo acerca de direitos fundamentais, valores e fins públicos e 

disciplinando o modo de produção e os limites de conteúdo das normas que integrarão a 

ordem jurídica por ela instituída.”9 

                                                           
6 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Ed., Coimbra: 

Almedina, 2003, pg. 51 
7 Ibid, p. 54 et seq. 
8 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2ª Ed., trad. Pedro Cruz Villalon, Madrid: Centro 

de Estudos Constitucionales, 1992, p. 16. 
9 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 

Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed., São Paulo, Saraiva, 2015, p. 97. 
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Nada obstante, é importante destacar que a noção estatal, ou seja, o conceito político 

não exaure totalmente o conceito de Constituição. Após o entendimento das funções 

atribuídas à ela do ponto de vista conceitual político, é possível conceituá-la mediante 

diferentes perspectivas. É o que estabelece Luís Roberto Barroso:  

Em uma visão esquemática e simplificadora, é possível conceituar a 

Constituição:  

a) do ponto de vista político, como o conjunto de decisões do poder constituinte 

ao criar ou reconstruir o Estado, instituindo os órgãos de poder e disciplinando 

as relações que manterão entre si e com a sociedade;  

b) do ponto de vista jurídico, é preciso distinguir duas dimensões:  

(i) em sentido material, i.e., quanto ao conteúdo de suas normas, a Constituição 

organiza o exercício do poder político, define os direitos fundamentais, consagra 

valores e indica fins públicos a serem realizados;  

(ii) em sentido formal, i.e., quanto à sua posição no sistema, a Constituição é a 

norma fundamental e superior, que regula o modo de produção das demais 

normas do ordenamento jurídico e limita o seu conteúdo.10 

 

Além do ponto de vista político, a Constituição também pode ser analisada sob dois 

aspectos, o material, que seria relativo ao seu objeto, sua função e ao conteúdo de suas 

normas e também o formal, que estaria relacionado à posição das normas constitucionais 

em relação às demais normas jurídicas.  

Em relação ao conceito material de Constituição, temos a compreensão de Gilmar 

Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco:  

Fala-se em Constituição no sentido substancial quando o critério definidor se 

atém ao conteúdo das normas examinadas. A Constituição será, assim, o 

conjunto de normas que instituem e fixam as competências dos principais órgãos 

do Estado, estabelecendo como serão dirigidos e por quem, além de disciplinar 

as interações e controles recíprocos entre tais órgãos. Compõem a Constituição 

também, sob esse ponto de vista, as normas que limitam a ação dos órgãos 

estatais, em benefício da preservação da esfera de autodeterminação dos 

indivíduos e grupos que se encontram sob a regência desse Estatuto Político. 

Essas normas garantem às pessoas uma posição fundamental ante o poder 

público (direitos fundamentais).11(grifos meus). 

 

 O professor Jorge Miranda entende que a Constituição material abrange em seu 

conteúdo tanto a organização dos poderes do Estado, entre outros fatores, quanto as forças 

                                                           
10 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 

Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed., São Paulo, Saraiva, 2015, p. 97. 
11 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 7ª Ed., 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 84. 
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políticas dominantes na sociedade. Dessa forma, entende que o conceito material de 

constituição: 

 (...) comporta (ou dir-se-ia comportar) qualquer conteúdo, torna-se possível 

torná-la como o cerne dos princípios materiais adoptados por cada Estado em 

cada fase da sua história, à luz da ideia de Direito, dos valores e das grandes 

opções políticas que nele dominem. Ou seja: a Constituição em sentido 

material concretiza–se em tantas Constituições materiais quanto os regimes 

vigentes no mesmo país ao longo dos tempos ou em diversos países ao mesmo 

tempo. E são importantíssimas, mas em múltiplos aspectos, as implicações desta 

noção de Constituição material conexa com a de forma política.12 

 
 

 No mesmo sentido, Paulo Bonavides entende por Constituição material, toda 

norma pertinente  

(...) à organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da 

autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto individuais 

como sociais. Tudo quanto for, enfim, conteúdo básico referente à composição 

e ao funcionamento da ordem política exprime o aspecto material da 

constituição.13 

 
 

 Em suma, institui-se preponderantemente que a Constituição, em aspecto material, 

é um conjunto de normas escritas ou não escritas cujo conteúdo tem que ser propriamente 

constitucional, isto é, tem que estar relacionado à estruturação do Estado e à regulação de 

seu poder ou ao reconhecimento de direitos fundamentais aos cidadãos. 

 Por outro lado, pela ótica do sentido formal, a Constituição seria um “documento 

escrito e solene que positiva as normas jurídicas superiores da comunidade do Estado, 

elaboradas por um processo constituinte específico.”14 

 Ainda nesse mesmo viés, no entendimento do professor Celso Ribeiro Bastos: 

 

Constituição formal não procura apanhar a realidade do comportamento da 

sociedade, como vimos anteriormente com a material, mas leva em conta tão-

somente a existência de um texto aprovado pela força soberana do Estado e que 

lhe confere a estrutura e define os direitos fundamentais dos cidadãos.
15 

 

  Ainda, compreende Canotilho que, “a perspectiva formal, corresponde a um 

conjunto de normas que se distinguem das leis infraconstitucionais, por passarem por um 

processo de criação mais dificultoso e solene.”16 

                                                           
12 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 322. 
13 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 63. 
14 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 7ª Ed., 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 85.  
15 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 46 
16 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 66. 
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 Dessa forma, conclui-se que a Constituição em seu sentido formal, é um conjunto 

de normas dispostas por um órgão soberano, em um documento escrito, e o que interessa 

é a forma pela qual essas normas foram introduzidas em determinado ordenamento 

jurídico. 

Inúmeros são os conceitos de Constituição e não há maneira de determinar um como 

sendo o correto por consistirem em análises de diferentes perspectivas. Assim, faz-se 

mister constatar que qualquer menção posterior, no presente estudo, ao termo 

Constituição, fará referência à sua compreensão como um importante documento 

normativo que contém normas que são hierarquicamente superiores a todas as demais 

normas do ordenamento jurídico, independente de seu conteúdo – sentido formal e 

desempenha a função de disciplinar a base estrutural jurídica e política do Estado, 

dispondo sobre a limitação do poder e o reconhecimento dos direitos e garantias 

fundamentais dos seus cidadãos que serão resguardados – sentido material.  

 

1.2. Os processos formais de alteração constitucional 

 

Conforme analisado anteriormente, o conceito de Constituição, na qualidade de 

conjunto de normas jurídicas constitucionais, não está totalmente desassociado da 

realidade em que ela rege. De acordo com Konrad Hesse: 

A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua 

essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende ser 

concretizada na realidade. Essa pretensão de eficácia (Geltungsanspruch) não pode ser 

separada das condições históricas de sua realização, que estão, de diferentes formas, 

numa relação de interdependência, criando regras próprias que não podem ser 

desconsideradas. Devem ser contempladas aqui as condições naturais, técnicas, 

econômicas, e sociais. A pretensão de eficácia da norma jurídica somente será realizada 

se levar em conta essas condições.17 

 

Assim sendo, a essência da Constituição está vinculada a sua vigência, ou seja, a 

hipótese regulada pela norma constitucional pretende ser concretizada na realidade. 

Ainda, para que a Constituição tenha força normativa, faz-se mister a presença de 

determinados pressupostos, tais como, o conteúdo da norma ser compatível com os 

elementos sociais, econômicos e políticos dominantes daquela sociedade em que ela é 

vigente, naquilo que Hesse chama de pretensão da eficácia (Geltungsanspruch) e que os 

                                                           
17 HESSE. Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1991, p. 

7. 
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indivíduos partilhem dos mesmos valores expressos na Lei Maior, naquilo que Hesse 

define como vontade da Constituição (Wille zur Verfassung).18 Dito isso, é primordial 

que estes valores constitucionais predominem ante os interesses momentâneos da 

sociedade, pois assim, a Constituição estará sendo fortalecida, assim como, estará sendo 

dada a devida estabilidade ao Estado Democrático de Direito.  

Entretanto, Konrad Hesse defende que, para que isto ocorra, o conteúdo da Lei 

Maior não pode estar divergente da realidade político-social. Por essa razão, a 

sobrevivência da Constituição está interligada à sua própria capacidade de se adaptar às 

novas demandas, para assim, ser uma Constituição ao seu tempo.19 Logo, devem ser 

tomadas medidas a fim de evitar que a dissonância das normas com a realidade político-

social comprometa a própria estabilidade constitucional, e, dessa maneira, afete a força 

normativa da Lei Maior.  

 Da mesma forma, estabelece Luís Roberto Barroso:  

 

As Constituições não podem ser imutáveis. Os documentos constitucionais 

precisam ser dotados da capacidade de se adaptarem à evolução histórica, às 

mudanças da realidade e às novas demandas sociais. Quando não seja possível 

proceder a essa atualização pelos mecanismos informais descritos acima, será 

imperativa a modificação do texto constitucional. Se perder a sintonia com seu 

tempo, a Constituição já não poderá cumprir a sua função normativa e, 

fatalmente, cederá caminho para os fatores reais do poder.20 

 

 

Dito isso, antes de adentrar na questão pertinente aos processos informais de 

mudança da Constituição, as chamadas mutações constitucionais, objeto desse presente 

estudo, faz-se mister um breve estudo a respeito dos processos formais de alteração 

constitucional, uma vez que são expressões de vontade do próprio Poder Constituinte 

Originário e atendem a fins semelhantes aos buscados pelas mutações constitucionais. A 

compreensão deles constitui elemento essencial para se aferir a necessidade ou não, do 

uso de procedimentos informais de alteração constitucional, bem como a adequação 

destes para com o sistema normativo da Constituição. 

 

1.2.1. Reforma e revisão constitucional 

 

                                                           
18 HESSE. Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1991. 
19 Ibid. 
20 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 

Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 163 
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  Conforme explicitado, a eventual alteração no texto constitucional é inevitável 

no universo jurídico. Isso porque, a evolução dos fatos sociais pode vir a exigir ajustes no 

expresso pelo poder constituinte originário.21 Sobre o procedimento de alteração formal 

da Constituição, assevera José Afonso da Silva:  

 

A reforma é qualquer alteração do texto constitucional, é o caso genérico, de que 

são subtipos a emenda e a revisão. A emenda é a modificação de certos pontos, 

cuja estabilidade o legislador constituinte não considerou tão grande como 

outros mais valiosos, se bem que submetida a obstáculos e formalidade mais 

difíceis que os exigidos para a alteração das leis ordinárias, Já a revisão seria 

uma alteração anexável, exigindo formalidade e processos mais lentos e 

dificultados que a emenda, a a fim de garantir uma suprema estabilidade do texto 

constitucional.22 
  

 Também no plano terminológico, levando em consideração a aplicação 

dominante, Luís Roberto Barroso estabelece que reforma é o gênero e engloba as 

mudanças pontuais e abrangentes; emenda, para o direito constitucional brasileiro, 

compreende as modificações no texto constitucional realizadas mediante o procedimento 

estipulado pela própria Constituição e, por fim, entende-se que a revisão é a definição de 

reformas extensas ou profundas da Constituição.23 

 No mesmo sentido, Paulo Bonavides determina que “A expressão reforma 

constitucional é, na tradição do direito positivo brasileiro de quatro Repúblicas 

constitucionais, o gênero de que se inferem num momento mais adiantado de evolução 

técnica do nosso constitucionalismo as duas modalidades básicas de mudança, a saber, a 

emenda e a revisão.”24 

 Por fim, na concepção dos autores Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco 

que: 

O poder de reforma — expressão que inclui tanto o poder de emenda como o 

poder de revisão do texto (art. 3º do ADCT) — é, portanto, criado pelo poder 

constituinte originário, que lhe estabelece o procedimento a ser seguido e 

limitações a serem observadas. O poder constituinte de reforma, assim, não é 

inicial, nem incondicionado nem ilimitado. É um poder que não se confunde com 

o poder originário, estando subordinado a ele.25 
 

 

                                                           
21 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 7ª Ed., 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 178. 
22 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 34ªed. São Paulo: Malheiros, 2011, 

p. 62. 
23 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 

Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 168. 
24 BONAVIDES. Paulo. A Constituição Aberta. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 36. 
25 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo. Gustavo Gonet, op. cit, p. 168. 
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 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, vigente no 

ordenamento jurídico brasileiro, expressa em seu texto original ambas as espécies de 

reforma. Primeiramente, a revisão constitucional foi prevista no artigo 3º dos Atos das 

Disposições Transitórias (ADCT)26, contudo, trata-se de uma regra transitória que já foi 

aplicada cinco anos após a promulgação da Constituição e, portanto, sua vigência resta 

esgotada. Dito isso, é importante ressaltar que na vigência da atual Constituição, não há 

mais espaço para uma outra revisão constitucional. Todavia, ainda perdura o processo 

formal de modificação da Constituição através das chamadas emendas constitucionais, 

previsto no artigo 60 da Constituição de 1988.27 É evidente que esse método de alteração, 

somente poderá rever o texto constitucional caso observe as formas e parâmetros nela 

estabelecidos.28 Assim, Luís Roberto Barroso sistematizou os limites impostos ao poder 

de emenda nas seguintes categorias: limites temporais, circunstanciais, formais e 

materiais. 

 

1.2.2. Limites temporais, circunstanciais e formais 

 

 As limitações temporais objetivam conferir estabilidade ao texto constitucional 

por um período mínimo ou resguardar determinada situação jurídica por um prazo 

prefixado, conforme estabelece Barroso.29 Isto é, esses limites ambicionam permitir que 

                                                           
26 ADCT de 1988, art. 3º: “A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da 

promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em 

sessão unicameral.” 
27 Constituição de 1988, art. 60: “A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, 

no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada 

uma delas, pela maioria relativa de seus membros. § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência 

de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. § 2º A proposta será discutida e votada 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três 

quintos dos votos dos respectivos membros. § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. § 4º Não será objeto 

de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, 

secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. § 5º A 

matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova 

proposta na mesma sessão legislativa.”. 
28 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 

Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 171. Também 

dispõe sobre isso o autor José Afonso da Silva: “o órgão do poder de reforma (ou seja, o Congresso 

Nacional) há de proceder nos estritos termos expressamente estatuídos na Constituição”. SILVA, José 

Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 34ªed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 65. 
29 BARROSO. Luís Roberto, op. cit, p. 171. Também sobre o assunto, v. BULOS, Uadi Lammego. 

Mutação Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 34. Destaca que a Constituição brasileira de 1824 

previa esse tipo de limitação, haja vista que apenas decorridos quatro anos de sua vigência, ela poderia ser 

reformulada.   
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o novo documento constitucional permaneça em um determinado ordenamento jurídico e 

seja analisada durante um tempo razoável.30 

 Também sobre esse assunto, Cármen Lúcia Antunes Rocha estabelece: 

(...) que as mudanças normativas de base introduzidas por uma Constituição 

podem sofrer insatisfações e até mesmo sobressaltos que, no calor da hora, 

podem facilitar manifestações de apoio à reforma, sem que isto indique que ela 

se produzirá em benefício de toda a sociedade. É preciso, então, que as normas 

constitucionais se apliquem, que os seus resultados sejam avaliados, para que 

somente então sobrevenha o seu aperfeiçoamento.31 

 

 No que tangem os limites circunstanciais, são os impostos para estabelecerem 

certos limites de segurança para o texto constitucional, de forma que impedem a reforma 

da Constituição em momentos de crise institucional decorrentes de situações atípicas ou 

de crise.32 Esses limites estão previstos no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição de 

198833 e impedem que o texto constitucional seja reformado nas hipóteses de (i) 

intervenção federal; (ii) estado de defesa e; (iii) estado de sítio. Na concepção de Gilmar 

Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, é correto que se impeça a reforma durante a 

vigência desses contextos em razão de serem adversos à livre deliberação dos órgãos 

constituintes.34 Ainda, seguindo o mesmo raciocínio, Alexandre de Moraes estabelece 

que é adequado evitar a ocorrência de modificações no texto constitucional nessas 

ocasiões excepcionais “a fim de evitar-se perturbação na liberdade e independência dos 

órgãos incumbidos de reforma”.35 

 Por fim, de acordo com o constitucionalismo moderno e sua fundamentação em 

constituições rígidas36, tem-se a previsão dos chamados limites formais, os relacionados 

ao trâmite procedimental da reforma. A Constituição de 1988 prevê os seguintes 

                                                           
30 Sobre o assunto, v. José Antônio Pimenta Bueno em Direito Público brasileiro e análise da 

Constituição do Império, 1958, p.477: “Para evitar a mobilidade imprudente ou constante, a Constituição 

inibiu a reforma antes de passados quatro anos, e por isso mesmo julgamos que essa disposição não é 

transitória, e sim aplicável a qualquer alteração que tenha sido consumada.” APUD BARROSO. Luís 

Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos Fundamentais e a 

Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 171. 
31 ROCHA. Cármen Lúcia Antunes. Constituição e mudança constitucional: limites ao exercício do poder 

de reforma constitucional. Revista de Informação Legislativa, n. 120, 1993.  
32 BARROSO. Luís Roberto, op. cit, p. 173 
33 Constituição de 1988, art. 60, §1º: “A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção 

federal, de estado de defesa e estado de sítio.”. 
34 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo. Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 7ª Ed., 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 181. 
35 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 28ºed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 695. 

36 BARROSO. Luís Roberto, op. cit, p. 174. 
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requisitos formais para a aprovação das emendas constitucionais: (i) iniciativa: a proposta 

de reforma constitucional deverá partir (a) de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal; (b) do Presidente da República; ou (c) de mais da 

metade das Assembleias Legislativas dos Estados;37 (ii) quórum de aprovação: 3/5 (três 

quintos) dos votos dos membros de cada casa do Congresso; (iii) procedimento: discussão 

e votação em cada casa, em dois turnos.38   

 Fazendo uma conexão desses limites e a aplicação deles nas hipóteses das 

mutações constitucionais, resta evidente que eles não serão aplicados. Isso porque essas 

limitações são intrínsecas aos processos formais de alteração constitucional e, não há 

necessidade de se seguir os procedimentos estabelecidos pela própria Constituição39 nas 

hipóteses de alteração informal, conforme estabelece Uadi Lammêgo Bulos, “as mudanças 

informais são difusas e inorganizadas, porque nascem da necessidade de adaptação dos 

preceitos constitucionais aos fatos concretos, de um modo implícito, espontâneo, quase 

imperceptível, sem seguir formalidades legais”.40 Todavia, a análise dos limites materiais ao 

poder de reforma é primordial para o entendimento do fenômeno a ser estudado, as mutações 

constitucionais. 

 

1.2.3. Limites materiais 

 

 Luís Roberto Barroso sustenta que as “as Constituições não podem aspirar à 

perenidade do seu texto, Se não tiverem plasticidade diante de novas realidades e 

demandas sociais, sucumbirão com o tempo.”.41 É em razão disso que são documentos 

dotados de mecanismos para que seu texto possa ser alterado de maneira formal ou 

informal. Ainda assim, é necessário que a identidade daquela Constituição, ou seja, o 

                                                           
37 Constituição de 1988, art. 60: “A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, 

no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada 

uma delas, pela maioria relativa de seus membros.” APUD BARROSO. Luís Roberto, op. cit, p. 174. 
38 Constituição de 1988, art. 60: “§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos 

respectivos membros.” APUD BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional 

Contemporâneo: Os conceitos Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed., São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 174. 
39 O tema será melhor bordado no tópico 1.3.1 do trabalho. 
40 BULOS, Uadi Lammego. Mutação Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p.58. 
41 BARROSO. Luís Roberto, op. cit, p. 182. 
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espírito da Constituição42 seja preservado. A existência das limitações materiais ao poder 

de reforma é em razão da proteção desse núcleo de valores que deram origem e 

fundamentam determinada Constituição.43 

 O professor Jorge Miranda salienta a existência de três teses principais a respeito dos 

limites materiais, a saber: “a dos que tomam as limitações materiais como imprescindíveis e 

insuperáveis; a daqueles que questionam sua legitimidade ou a sua eficácia; e a daqueles que 

as admitem, embora apenas como limites relativos, suscetíveis de remoção através de dupla 

revisão ou de duplo processo de revisão”.44 

 A saber, os que questionam a legitimidade ou a eficácia jurídica das normas de limites 

materiais o fazem em razão de questionarem a possibilidade de uma geração que originou a 

Constituição vincular os seus projetos políticos às gerações futuras. A respeito disso, Jorge 

Miranda estabelece:  

a inexistência de diferença de raiz entre poder constituinte e poder de revisão – 

ambos expressão da soberania do Estado e ambos, num Estado democrático 

representativo, exercidos por representantes eleitos; a inexistência de diferença 

entre normas constitucionais originárias e supervenientes – umas e outras, afinal, 

inseridas no mesmo sistema normativo; e a inexistência de diferença entre 

materiais constitucionais originárias e supervenientes – umas e outras, afinal, 

inseridas no mesmo sistema normativo; e a inexistência de diferença entre 

matérias constitucionais – todas do mesmo valor, se constantes da mesma 

Constituição formal.45  

A tese da dupla revisão, na concepção do professor Jorge Miranda, é a de que o 

poder constituinte originário estabeleça que determinadas normas possam ser alteradas, 

mas essa mudança só pode acontecer durante a vigência da Constituição, a saber: 

 

A validade dos limites materiais explícitos, mas, ao mesmo tempo, entende-se 

que as normas que os prevêem, como normas de Direito positivo que são, podem 

ser modificadas ou revogadas pelo legislador da revisão constitucional, ficando, 

assim, aberto o caminho para, num momento ulterior, serem removidos os 

próprios princípios correspondentes aos limites. Nisto consiste a tese da dupla 

revisão ou do duplo processo de revisão.46 

                                                           
42 HÄBERLE. Peter. L’État Constitutionnel, 2004, p. 125 APUD BARROSO. Luís Roberto, op. cit, p. 

182. 
43 Sobre o assunto, v. Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, 2001, p. 118 e s: devem ser garantidas “a 

identidade e a continuidade da Constituição como um todo.” 
44MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 413. Ainda 

sobre o assunto: MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo. Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012,  p. 183. 
45 MIRANDA, Jorge, op. cit, p. 415. 
46 Ibid, p. 416. 
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 Ainda sobre o assunto, para Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco:  

Outros entendem que as normas que impedem a revisão de certos preceitos 

básicos são juridicamente vinculantes, mas não seriam elas próprias imunes a 

alterações e à revogação. Se forem suprimidas, num primeiro momento, abre-se 

o caminho para, em seguida, serem removidos os princípios petrificados. Esse 

procedimento ganha o nome de dupla revisão.47 

 

 Por fim, o argumento dos que tomam as limitações materiais como 

imprescindíveis e insuperáveis, “parte do pressuposto de que o poder de revisão, criado, 

pela Constituição, deve conter-se dentro do parâmetro das opções essenciais feitas pelo 

constituinte originário.”.48Isto é, o poder de reforma constitucional é a possibilidade de 

alterar determinadas normas sem que com isso, se modifique a identidade da 

Constituição. Na lição de Jorge Miranda, a função do Poder Constituinte Derivado: 

 

(...) não é fazer Constituições, mas o inverso: guardá-las e defendê-las, 

propiciando a sua acomodação a novas conjunturas. Por isso, a adaptação que 

ele viabiliza, tendo caráter instrumental em relação à conservação do tipo de 

Estado existente, nunca pode sacrificar a forma essencial deste.49 

 

 

 Outro autor que entende que os limites materiais são insuperáveis e 

imprescindíveis é Uadi Lammêgo Bulos. Dessa forma, eles asseguram a imutabilidade 

determinados valores da Constituição, preservando sua identidade.  Em sua concepção, 

não haveria possibilidade de supressão das cláusulas pétreas, pois elas são:  

 

Imprescindíveis, porque simplicar as normas que estatuem limites, outrora 

depositados pela manifestação constituinte originária, é usurpar o caráter 

fundacional do poder criador da Constituição. Insuperáveis, pois modificar as 

condições estabelecidas por um poder mais alto – o poder constituinte inicial – 

com o escopo de reformar-se o processo revisional é promover uma fraude à 

Constituição – Verfassungsbeseitigung, dos juristas alemães.50  

 

No mesmo sentido de preservar a identidade do texto constitucional e evitar que a 

própria Constituição seja suprimida, temos o entendimento de Gilmar Ferreira Mendes e 

Paulo Gustavo Gonet Branco: 

 

                                                           
47 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo. Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 7ª Ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 183. 
48 Ibid,  p. 184. 
49 MIRANDA, Jorge, Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 414. 
50 BULOS, Uadi Lammego. Mutação Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p.44. 
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A cláusula pétrea não existe tão só para remediar situação de destruição da Carta, 

mas tem a missão de inibir a mera tentativa de abolir o seu projeto básico. 

Pretende-se evitar que a sedução de apelos próprios de certo momento político 

destrua um projeto duradouro.51 

 

 

 Desta forma, na Constituição de 1988 foi utilizada essa última tese e os limites 

materiais explícitos, também conhecidos como as cláusulas pétreas, estão expressos no 

parágrafo §4º do art. 60 da Constituição de 198852, em que o texto constitucional veda 

qualquer alteração referente à forma federativa de Estado, o voto secreto, direto, universal 

e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. 

 

1.3. Os processos informais de alteração constitucional 

 

1.3.1. Nomenclatura  

 

 Atualmente, não há uma nomenclatura uniforme para denominar o fenômeno de 

alteração informal do texto constitucional. Diferentes autores utilizam-se de diversos 

termos para descreverem o processo, não podendo definir um deles como o correto.53 Para 

Gomes Canotilho, a expressão correta seria transições constitucionais ao referir-se: “à 

revisão informal do compromisso político formalmente plasmado na Constituição sem 

alteração do texto constitucional. Em termos incisivos: muda o sentido sem mudar o 

texto.”54 

 Já na doutrina brasileira, a autora Anna Cândida da Cunha Ferraz utiliza-se dos 

termos “processos não formais ou processos informais, para designar todo e qualquer 

meio de mudança constitucional não produzida pelas modalidades organizadas de 

exercício do poder constituinte derivado.”55 

                                                           
51 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo. Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 7ª Ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 140 
52 Constituição de 1988, art. 60: “A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: § 4º Não será 

objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto 

direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.”. 

53 BULOS, Uadi Lammego. Da reforma à mutação constitucional. Brasília, Revista de Informação 

Legislativa. Brasília, a. 33, n. 131, jul./set. 1996, p. 27 
54 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional, 6ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, 

p. 231.  
55 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição: mutações 

constitucionais e inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 12. 
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 Ainda, Uadi Lammêgo Bulos, defende a mesma terminologia usada pelo alemão 

Paul Laband, utilizando corretamente a expressão mutação constitucional no sentido de 

“cognominar certas mudanças que imprimem novos sentidos às normas constitucionais, 

sem desfigurar-lhes a letra e o conteúdo”.56 Assim, estabelece-se que a terminologia a ser 

utilizada nesse presente trabalho será a mesma adotada por esses últimos autores.  

 

1.3.2. Mutações constitucionais 

 

 Conforme explicitado anteriormente, as Constituições não são eternas e não 

possuem a pretensão de serem imutáveis, por isso, dispõem de mecanismos institucionais 

para a sua própria alteração e adaptação às novas demandas e realidades sociais.57 Uma 

breve análise sobre o Poder Constituinte de Reforma nos permite entender como a 

Constituição prevê em seu próprio texto as maneiras pelas quais ela pode ser alterada 

formalmente através da reforma constitucional. Acontece que, em determinadas 

situações, “em virtude de uma evolução na situação de fato sobre a qual incide a norma, 

ou ainda por força de uma nova visão jurídica que passa a predominar na sociedade, a 

Constituição muda, sem que as suas palavras hajam sofrido modificação alguma.”58 

Nesse caso, a alteração constitucional ocorre através da denominada mutação 

constitucional, mecanismo em que o texto constitucional permanece inalterado e o que 

ocorre é a transformação do sentido e do alcance daquela norma.59 Na lição de Gilmar 

Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco:  

O texto é o mesmo, mas o sentido que lhe é atribuído é outro. Como a norma não 

se confunde com o texto, repara-se, aí, uma mudança da norma, mantido o texto. 

Quando isso ocorre no âmbito constitucional, fala-se em mutação 

constitucional.60 

 

 

O respectivo fenômeno foi primeiramente detectado pela doutrina alemã através da 

observação de Paul Laband que, ao examinar a Constituição de 1871, notou que, 

frequentemente, o texto constitucional sofria mudanças quanto ao funcionamento do 

                                                           
56 BULOS, Uadi Lammego. Mutação Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p.60. 
57 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 

Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 146. 
58 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo. Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 7ª Ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012,  p. 201. 
59 BARROSO. Luís Roberto. op. cit, p. 146. 
60 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo. Gustavo Gonet. op. cit  p. 201. 
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Reich sem que fossem respeitados os devidos procedimentos formais da reforma 

constitucional.61 O autor então distinguiu a verfassunganderung (reforma constitucional) 

da verfassungswandel (mutação constitucional).62 

Ainda, para o autor Georg Jellinek, é importante diferenciar os processos formais e 

informais:  

Por reforma de la Constitución entendo la modificación de los textos 

contitucionales producida por acciones voluntarias e intencionadas. Y por 

mutación de la Constitución, entendo la modificatión que deja indemne su texto 

sin cambiarlo formalmente que se produce por hechos que no tienen que ir 

acompanhados por la intención, o consciência, de tal mutación.63 

  

 A noção de que a mutação constitucional é a aplicação de normas que se 

modificam lenta e imperceptivelmente, quando às palavras que permanecem imodificadas 

do Texto Maior, se lhes outorga um sentido distinto do originário ou quando se produz 

uma prática em contradição com o texto, não sendo um acontecimento peculiar e único 

na órbita das normas constitucionais, senão um fenômeno constatado em todos os âmbitos 

do Direito.64 

Para Konrad Hesse: 

la revisión constitucional debe ser diferenciada de la “mutación constitucional” 

(verfassungswandel), que no afecta al texto como tal – el cual, permanece 

inmodificado – sino a la concretización del contenido de las normas 

constitucionales, las mismas pueden conducir a resultados distintos ante 

supuestos cambiantes operando en este sentido uma “mutación”.65 

 

 Assim, é possível constatar que o fenômeno da mutação constitucional é algo 

frequente na vida dos Estados, pois as Constituições acompanham o progresso das 

conjunturas sociais, econômicas e políticas sem que haja alteração no texto 

constitucional, mantendo a sua forma, tendo somente o sentido e o alcance de seus 

dispositivos modificados.  

                                                           
61 BULOS, Uadi Lammego. Mutação Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p.54. 
62 LABAND, Paul. Wandlugen der deutschen Reichverfassung, Dresden, 1895, p. 2. 
63 JELLINEK, Georg. Reforma y mutación de la Constitución. Tradução Christian Föster. Madrid: 

Centro de Estudos Constitucionales, 1991, p. 7. 
64 KELSEN. Hans. Teoría General del Estado. Tradução: Luiz Legaz Lacambra. Barcelona: Labor, 1934, 

p. 332. APUD BULOS, Uadi Lammego. Da reforma à mutação constitucional. Brasília, Revista de 

Informação Legislativa. Brasília, a. 33, n. 131, jul./set. 1996, p. 27. 
65 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2.ed. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1992.  
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1.3.3. Mecanismos de atuação: As modalidades da mutação constitucional 

 

 Os procedimentos de alteração constitucional também podem ser classificados de 

acordo com a forma em que ocorrem. A adequação da Constituição às novas 

circunstâncias pode decorrer de ações estatais ou comportamentos sociais.66 Para Anna 

Candida da Cunha Ferraz, a mutação pode ocorrer pela interpretação constitucional e ou 

pelos usos e costumes constitucionais.67  

 Uadi Lammego Bulos classifica as diferentes formas de ocorrência da mutação 

constitucional da seguinte maneira: (i) as mutações constitucionais decorridas da 

interpretação constitucional; (ii) mutações ocorridas através da construção constitucional; 

(iii) mutações decorrentes das práticas constitucionais.68 

 No mesmo sentido, para Luís Roberto Barroso, os mecanismos de atuação da 

mutação constitucional são sistematizados da seguinte forma: (i) a interpretação, seja ela 

judicial ou administrativa, como instrumento da mutação constitucional; (ii) a atuação do 

legislador; (iii) os costumes.69 

 

1.3.2.1. Mutação por interpretação constitucional 

 

 A aplicação da interpretação constitucional é intrínseca a qualquer operação de 

concretização do Direito e consiste na determinação do sentido e o alcance daquela 

determinada norma constitucional. 70  

 Para Luís Roberto Barroso, existem duas maneiras de interpretação, a construtiva 

e a evolutiva e nenhuma delas podem ter seus conceitos confundidos com o da mutação 

constitucional.  

                                                           
66 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 

Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 151. 
67 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição: mutações 

constitucionais e inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 13. 
68 BULOS, Uadi Lamego. Mutação Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p.71. 
69 BARROSO. Luís Roberto. op. cit, p. 152. 
70 Ibid, p. 152. 
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A interpretação construtiva consiste na ampliação do sentido ou extensão do 

alcance da Constituição – seus valores, seus princípios – para o fim de criar uma 

nova figura ou uma nova hipótese de incidência não prevista originariamente, ao 

menos não de maneira expressa. Já a interpretação evolutiva se traduz na 

aplicação da Constituição a situações que não foram contempladas quando de 

sua elaboração e promulgação, por não existirem nem terem sido antecipadas à 

época, mas que se enquadram claramente no espírito e nas possibilidades 

semânticas do texto constitucional.71 

 

 Ainda sobre interpretação, na lição de Hans Kelsen: 

 

Se por “interpretação” se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido do 

objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação jurídica somente pode ser 

a fixação da moldura que representa o Direito a interpretar e, consequentemente, 

o conhecimento das várias possibilidades que dentro desta moldura existem. 

Sendo assim, a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a 

uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias 

soluções que – na medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar – têm 

igual valor, se bem que apenas uma delas se torne Direito positivo no ato do 

órgão aplicador do Direito – no ato do tribunal, especialmente.72 

 

Dessa forma, partindo do pressuposto de que um mesmo dispositivo constitucional 

pode ter variados significados, é possível constatar que haveria a ocorrência de mutação 

constitucional sempre que uma nova interpretação fosse suscitada, atribuindo assim um 

novo sentido mais abrangente e adequada às situações que antes não eram contempladas. 

Nesse sentido, “se essa mudança de sentido, alteração de significado, maior abrangência 

da norma constitucional são produzidas por via da interpretação constitucional, então se 

pode afirmar que a interpretação constitucional assumiu o papel de processo de mutação 

constitucional”.73 

Segundo o autor Uadi Lammego Bulos, a mutação constitucional via interpretação 

ocorre em determinados contextos como: a) quando modificarem o sentido de um 

vocábulo; b) alterarem os fins inspiradores de uma norma; c) alargarem ou restringirem 

o conteúdo de uma dada expressão normativa; d) imprimirem novo significado à letra da 

                                                           
71 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 

Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 152-153. 
72 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado., 5ª ed., São Paulo: Martins 

Fontes, 1996, p. 390-391. 
73 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição: mutações 

constitucionais e inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 57. 
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lei; e) procurarem colmatar lacunas; e f) adaptarem a norma a novas realidades surgidas 

após a edição da Constituição.74 

Cabe destacar que esse tipo de alteração do texto constitucional além de ocorrer na 

esfera judicial, também ocorre na esfera legislativa e na executiva. A respeito da 

interpretação constitucional legislativa diz-se que é a “atividade desenvolvida pelo órgão, 

dotado de poder legislativo, que busca o significado, o sentido e o alcance da norma 

constitucional para o fim de, fixando-lhe o conteúdo concreto, completá-la e, 

consequentemente, dar-lhe aplicação.”.75 

Dessa forma, a mutação constitucional por via de interpretação consiste “na 

mudança de sentido da norma; em contraste com entendimento preexistente. Como só 

existe norma interpretada, a mutação constitucional ocorrerá quando se estiver diante da 

alteração de uma interpretação previamente dada.”76  

 

1.3.2.2.  Mutação por construção constitucional 

 

 Essa categoria de mutação constitucional teve origem na doutrina norte-americana 

como uma técnica importante utilizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da 

América.77 Alguns autores a chamam de mutação constitucional pela atuação do 

legislador ou mutação por via legislativa, em razão de tratar-se de uma modificação da 

interpretação que tenha sido dada a alguma norma constitucional através de um ato 

normativo primário. Assim, é possível considerar que, quando uma determinada norma 

possuir mais de uma leitura possível, o legislador possa escolher uma delas, de modo que 

estará exercendo o seu próprio papel de realizar escolhas políticas. Dessa forma, a 

mutação constitucional ocorrerá caso uma lei venha a alterar um determinado 

entendimento em vigência.78 

 Segundo o entendimento de Uadi Lammêgo Bulos, o fenômeno de construção 

constitucional necessita do ato de interpretação, enquanto o contrário não acontece. Na 

                                                           
74 BULOS, Uadi Lamego. Mutação Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p.130. 
75 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição: mutações 

constitucionais e inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 65. 
76 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 

Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 153. 
77 LUTZ. Donald S. The origins of American constitucionalism, London: Baton Rouge, 1988. 
78 BARROSO. Luís Roberto, op. cit, p. 155. 
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interpretação, fica-se preso às normas estatuídas na Constituição, enquanto que na 

construção constitucional, autoriza-se que a aplicação vá “além das normas 

constitucionais, para captar as exigências sociais, as necessidades da vida prática.”.79  

Ainda segundo o autor, a construção constitucional seria o “expediente supletivo, 

por meio do qual se constrói ou recompõe o direito aplicável, nas circunstâncias de 

premência e necessidade, para suprir as deficiências ou imperfeições da manifestação 

constituinte originária.”.80 

Neste diapasão, pode-se afirmar que a construção constitucional funciona como um 

método eficiente pelo qual as constituições sofrem mudanças no que diz respeito ao 

sentido, conteúdo e alcance de suas normas apontando como exemplo a experiência da 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América.81 

 

1.3.2.3. Mutação pelas práticas constitucionais 

 

 O reconhecimento da existência de usos e costumes constitucionais em países que 

possuem uma Constituição rígida e escrita, ainda não é pacífica. Para Jorge Miranda, é 

complicado aceitar que a Constituição possa ser questionada pela prática de atos que não 

estejam em conformidade com ela, em razão dela ser a manifestação de um poder 

constituinte soberano, em que suas normas são dotadas de supremacia em relação às 

demais.82 Não obstante, cabe ressaltar que a Constituição não se esgota no momento em 

que é criada. Dessa forma, a rigidez da Constituição não afasta a existência do costume, 

apenas faz com que ele atue de maneira complementar.  

O costume pode trazer em si a interpretação informal da Constituição, pode ter a 

função de atualizar o seu texto e, em alguns casos, pode estar contrário à norma 

constitucional.83 Assim, a doutrina apresenta três modalidades de usos e costumes, sendo 

                                                           
79 BULOS, Uadi Lammego. Mutação Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p.147. 
80 Ibid, p.149. 
81 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 
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83 BARROSO. Luís Roberto. op. cit, p. 157. 
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elas: secundum legem ou interpretativo; praeter legem ou integrativo e contra legem ou 

derrogatório.84 

 O costume secundum legem seria o previsto pelo direito positivo; o costume 

praeter legem seria o costume que preenche as lacunas das normas positivas e o costume 

contra legem seria o que contraria as disposições escritas.85  

 O costume secundum legem é aquele que tem sua previsão no próprio texto legal, 

tendo uma função complementar. Não obstante, segundo a doutrina, a Constituição 

Federal de 1988 não fez previsão sobre esse tipo de complemento costumeiro.  

 Em relação ao costume praeter legem, no entendimento de Anna Candida da 

Cunha Ferraz, não há como negar a existência de lacunas na Constituição. Dessa forma, 

os usos e costumes ao preencherem essas determinadas lacunas estariam dotados de 

importância na integração da ordem jurídica. Jorge Miranda reconhece também a 

importância dos costumes no exercício de sua função de desenvolvimento e adequação 

do ordenamento jurídico às evoluções sociais, como forma progressiva de formação do 

Direito.86 

 Por fim, o costume contra legem é aquele que, via de regra, seria vedado nas 

Constituições formais. Todavia, é um costume que pode aparecer em determinados 

ordenamentos jurídicos por diversas razões. Para Jorge Miranda, “o costume 

constitucional contra legem equivale à preterição da constitucionalidade.”87.  Outro autor 

que também não é favorável a aceitação desse costume é Uadi Lammêgo Bulos que 

sustenta que “o costume contra a lei configura lídimo atentado à ordem jurídica instituída, 

porque um comando legislado só pode ser revogado por outro. Qualquer prática 

afrontadora de normas jurídicas, venha de onde vier, deve ser repelida.”.88  

 Com efeito, concordar com a possibilidade da mutação constitucional acontecer 

através de práticas contrárias às normas constitucionais seria reduzir a Constituição a um 

mero pedaço de papel, na compreensão de Lassale89. Contudo, são práticas que não 

                                                           
84 ZANDONADE. Adriana. Mutação Constitucional. Revista de Direito Constitucional e Internacional, 
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89 LASSALE. Ferdinand. A Essência da Constituição. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998. 
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podem ser ignoradas, pois podem ser indicativo de algum eventual problema na ordem 

constitucional. Konrad Hesse entende que, nestes casos, a revisão constitucional 

apresenta-se como inevitável, visto que do contrário haveria supressão da tensão entre 

norma e realidade com a supressão do próprio direito.90 Dessa forma, essas práticas que 

contrariam a Constituição não podem ser ignoradas, porém, isso não significa que devem 

adquirir força normativa.  

  

                                                           
90 HESSE. Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1991, p.23. 
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CAPÍTULO 2 – A APLICAÇÃO DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

2.1. A introdução da mutação constitucional no direito brasileiro 

 

 No capítulo anterior foi apresentado um breve panorama sobre as modalidades de 

alteração da Constituição em seus procedimentos formais e informais. O presente trabalho 

tem como objetivo analisar a aplicação da chamada mutação constitucional, que foi 

apresentada como sendo o processo informal de modificação do texto constitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, faz-se mister contextualizar a origem da 

expressão (“mutação constitucional”) na doutrina europeia e sua consequente introdução 

no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

2.1.1. O surgimento e o desenvolvimento do conceito de mutação constitucional na 

doutrina europeia 

 

 Segundo a linha cronológica apontada por Uadi Lammego Bulos91 e conforme já 

mencionado no capítulo anterior, a doutrina europeia aponta que os primórdios da 

mutação constitucional surgiram na doutrina alemã quando Paul Laband começou a 

observar as frequentes modificações no texto constitucional em vigência, a Constituição 

do Império Alemão de 1871, sem que os procedimentos formais de reforma constitucional 

fossem devidamente respeitados. Dessa forma, o autor então distinguiu a chamada 

verfassungänderung (reforma constitucional) da verfassungswandlung (mutação 

constitucional), sendo essa última expressão tendo sido criada para designar a hipótese da 

alteração informal do texto constitucional, isto é, quando se altera o sentido e o alcance 

das normas sem que ocorra qualquer alteração no texto, a chamada mutação 

constitucional.92 

                                                           
91 BULOS, Uadi Lammego. Da reforma à mutação constitucional. Brasília, Revista de Informação 
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Brasília, a. 33, n. 131, jul./set. 1996, p. 28. 
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 Em sua observação, Laband constatou ao menos três meios de modificação 

informal do texto constitucional: (a) leis criadas pelo Império alemão que alteravam as 

competências do poder central, criavam novas instituições políticas e permitiam o 

estabelecimento de parâmetros de observação de direitos e liberdades públicas; (b) leis 

que, a partir de suas novas diretrizes, iam contra o disposto na Constituição; (c) uma 

modificação da postura dos poderes públicos através dos usos e costumes.93 

 Posteriormente, o autor alemão Georg Jellinek também abordou a temática da 

mutação constitucional em sua obra. Para ele, a mutação constitucional é a modificação 

que deixa o texto da Constituição inalterado, de forma que a alteração é produzida através 

de eventos que não precisam ser acompanhados pela intenção, ou consciência, de tal 

mutação. Ainda, estabelece que a mutação é fundada na teoria do fato consumado, 

defendendo a possibilidade de alteração de sentido do texto constitucional sob a 

consideração de que o disposto na Constituição não mais atenda às demandas sociais e 

desde que, essa modificação acompanhe a progressão da realidade social. 94  

 Em 1932, o autor chinês Hsü Dau-Lin em seu trabalho sobre transformações 

constitucionais, aprofundou-se sobre o tema das mutações. Para ele, a mutação 

constitucional é um fenômeno que aponta uma nova ordem política, constatando um 

distanciamento entre as normas constitucionais e a realidade social95. Isso porque, 

seguindo o raciocínio de Ferdinand Lasalle96, Dau-Lin também considera que a 

Constituição seria uma mera folha de papel caso não acompanhasse as novas demandas 

sociais. Dessa forma, segundo o autor, a mutação constitucional seria uma forma de 

aproximar o texto constitucional da realidade social, alterando seu sentido e alcance de 

modo a tornar a Constituição real e efetiva. Para ele: 

El significado de esse problema resulta de La naturaleza e intención de la 

Constitución escrita. Porque em el caso de uma mutación de La Constitución, 

ésta como tal e cuestiona em su significado fundamental: Aquí normas que deben 

abarcar La vida estatal em su totalidade y exigen que su validez sea superior a 

La de lãs leyes ordinariasse reducen a letra muerta. Em efecto, la realidade para 
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la cual se emanaron estas normas, ya no coincide com ellas. Reina uma tensión 

entre La Constitución escrita y La situación real constitucional.97 

  

 Ainda, destaca que a mutação constitucional pode se manifestar de três diferentes 

formas, sendo elas: (a) quando a Constituição não é modificada de modo a acompanhar 

as transformações sociais – realidade sem norma; (b) quando a norma não tem realidade, 

o que pode vir a dificultar o exercício de direitos legítimos e constitucionalmente 

previstos; (c) quando há incoerência entre a norma e a realidade, o que poderia resultar 

em uma prática inconstitucional ou mudança de sentido da norma.  

 Em seguida, o professor francês Georges Vedel defendeu em seus estudos sobre 

Teoria do Estado, a real necessidade acerca da supremacia do povo estar refletida no 

processo normativo, isto é,  não pode haver imposição de determinados pontos de vista 

pelos aplicadores do Direito sob a alegação de que a Constituição é imutável.98  

 Outro autor que, posteriormente, se dedicou ao tema foi Hermann Heller. Em sua 

obra póstuma, entendia-se as mutações constitucionais como parte do conceito dinâmico 

de Constituição: 

A Constituição de um Estado coincide com sua organização enquanto esta 

significa a Constituição produzida mediante atividade humana consciente. 

Ambas referem-se à forma ou estrutura de uma situação política real que renova 

constantemente por meios de ato da vontade humana. Em virtude desta forma de 

atividade humana concreta, o Estado transforma-se em unidade ordenada de 

ação e é então quando adquire, em geral, existência. Ao adquirir a realidade 

social, ordenação e forma de uma maneira especial é quando o Estado aparece 

na sua existência e modos concretos.99 

 

 Outro importante estudo sobre o tema foi o realizado pelo professor espanhol 

Manuel Garcia-Pelayo, que entendeu que a mutação constitucional seria uma hipótese 

atípica, mas que tende a tornar-se costumeira, de forma que, ao converter-se em norma, 

transforma a estrutura da norma constitucional. Para ele, essa seria uma característica de 

alteração das constituições rígidas: 

Hemos visto que las razones y las vías de las transformaciones constitucionales 

incluso em aquellos casos em que se trata de constituciones rígidas. Es, pues, 

claro que la constitucíon sufre câmbios aunque permanezca inalterable su texto 

                                                           
97 DAU-LIN, Hsü, op. cit, p. 30. 
98 VEDEL, Georges. Manuel Élémentaire de Droit Constitucionnel. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 

1949 apud FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, v. 1.  
99 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. São Paulo: Mestre Jou, 1968, p. 295. 
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y que, por conseguiente, no es el método de reforma previsto por la constitución 

el único caminho para la transformación está estrechamente vinculada a la 

esencia de la constitución.100 

 

 Ainda, Garcia-Pelayo destaca que existiriam quatro formas em que as mutações 

constitucionais se manifestam: (a) quando a prática não é regulada pela Constituição mas 

não vai contra o disposto no texto constitucional; (b) quando há impossibilidade do uso e 

desuso de determinado mandamento constitucional; (c) quando a prática está contrária 

aos preceitos disposto no texto constitucional e (d) quando práticas ou leis acabam por 

esvaziar os direitos e garantias fundamentais através das transformações causadas por 

interpretações das normas constitucionais.  

 Um estudo importante sobre o tema foi realizado pelo já mencionado, Konrad 

Hesse. O autor foi o primeiro a estabelecer os possíveis limites às mutações 

constitucionais, isto é, segundo sua linha de raciocínio, seria impossível um fato social 

preponderar sobre a norma constitucional em razão disso resultar no fim de sua força 

normativa. Hesse defendia a existência de um equilíbrio entre a realidade social e a 

estrutura normativa constitucional, pois acreditava que a norma não poderia estar 

dissonante da realidade social e desprovida de conteúdo.101 

 Em seguida, o jurista alemão Friedrich Müller, preocupado com a fundamentação 

e com o controle racional da decisão, desenvolveu seus estudos sobre a mutação 

constitucional, a partir da ausência de fundamentação detalhada no processo 

interpretativo o que dificultaria a compreensão do processo decisório. Para ele: 

La ‘mutación constitucional’ vendrá, así, impuesta por uma modificación 

producida em el ‘ámbito normativo’ (normbereich) de la norma constitucional, 

pero será el ‘programa normativo’ (normprogramm), contenido basicamente em 

el texto de la norma, quién determinará qué hechos de la realidade quedan 

compreendidos em el ‘ámbito normativo’, siendo suscetibles com ello de 

ocasionar una ‘mutación constitucional’.102 

 

 Sobre o assunto, Peter Häberle retorna com o pensamento de Konrad Hesse 

colocando o processo de intepretação como o ponto principal da aplicação da norma 

constitucional. Para o autor, a mutação constitucional seria uma forma de aproximar a 

                                                           
100 GARCIA-PELAYO, Manoel. Derecho Constitucional Comparado. 2. Ed. Madrid: Revista de 

Occidente, 1951, p. 126.  
101 HESSE, Konrad. Limites de la mutación constitucional. Escritos de Derecho Constitucional, 1983.  
102 MÜLLER, Friedrich, apud: HESSE, Konrad. Pedro Cruz Villalon, Escritos de Derecho 

Constitucional. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 28.  
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realidade do disposto no texto normativo, em uma discussão aberta no processo de 

interpretação constitucional. No seu entendimento, os critérios de interpretação 

constitucional não devem ficar restritos aos intérpretes jurídicos mas também devem ter 

a participação dos órgãos estatais e da sociedade como um todo, isto é, entende que os 

cidadãos e a realidade social tornam-se elementos principais no processo de tomada de 

decisão.103 

 Outro autor que defendeu a interpretação como um mecanismo de aproximação 

da Constituição à realidade social foi Karl Larenz. Segundo o autor, existe uma 

necessidade de interpretação das normas diante dos fatos que prejudicam a atribuição de 

sentido do texto normativo além do seu alcance, isto é, entende ser possível a aplicação 

de uma intepretação evolutiva que seja capaz de estar de acordo com a realidade fática e 

que melhor se aplique ao significado e alcance das normas, quando diante de uma norma 

que comporte mais de uma interpretação ou normas contrárias mas que dispõem sobre o 

mesmo fato. Ainda, o autor também destaca a importância de se considerar a 

consequência da escolha do sentido de determinada norma como elemento essencial a 

esse processo de interpretação. 104 

 O professor espanhol Pablo Lucas Verdú seguiu a mesma linha de pensamento de 

Larenz e defendeu em sua obra a aproximação da mutação constitucional da  interpretação 

evolutiva. Segundo ele, é legítima a aplicação da interpretação evolutiva nas hipóteses 

em que o texto constitucional encontra-se ultrapassado em relação à realidade social 

vigente, visto que, para ele, a Constituição foi desenvolvida para sempre atender às 

necessidades populares. Dessa forma, o autor entende que a mutação e a interpretação 

constitucionais seriam instrumentos capazes de superar as falhas e lacunas deixadas pelo 

texto normativo e colocar a real soberania popular em destaque.105  

Assim, foi realizado um sucinto apontamento cronológico sobre os estudos 

realizados fora do Brasil pela doutrina europeia, a respeito da origem e o conceito das 

mutações constitucionais e demonstrando as divergências e os pontos em comum já 

                                                           
103 HÄBERLE. Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta de intérpretes da 

Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução de 

Gilmar Ferreira Mendes Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1997. 
104 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3.ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 

1997. 
105 VERDÚ, Pablo Lucas. Curso de Derecho Político. Madrid: Tecnos, 1984, v. IV.  
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analisados sobre o tema. Dessa forma, é possível prosseguir para o próximo item que irá 

trabalhar a introdução da expressão no Direito Brasileiro. 

 

2.1.2. Breve contextualização do surgimento da expressão na doutrina brasileira 

 

 Apesar de já demonstrado que as primeiras discussões sobre a mutação 

constitucional na doutrina europeia tenham surgido no século XIX, o tema só ganhou 

destaque na doutrina brasileira mais de um século depois, o que pode justificar os poucos 

estudos realizados sobre a questão no Brasil.  

 Segundo Uadi Lammêgo Bulos106, a primeira aparição da mutação constitucional 

na doutrina brasileira, deu-se através de Luís Pinto Ferreira ao aderir à expressão 

“mudança material” para designar as alterações de sentido do texto constitucional 

provenientes de usos e costumes e da interpretação judicial.107 Porém, foi Anna Cândida 

da Cunha Ferraz quem fez o primeiro estudo aprofundado sobre o tema no Brasil e que 

até hoje serve como referência para os trabalhos sobre o assunto. 

 No ano de 1986, a autora publicou sua tese de doutorado na qual fez uma 

abordagem mais minuciosa sobre a possível ocorrência de uma mutação constitucional 

por atos decorrentes dos três poderes da República, como outros autores também 

defendem.108 Ainda, discorreu também sobre a possibilidade de uma mutação 

constitucional modificar o sentido, o significado e o alcance do texto constitucional, sem 

que para isso, ocorra alteração de sua letra. Sua preocupação em delinear um limite para 

a ocorrência da Mutação Constitucional demonstra que eles estavam atentos à 

possibilidade do novo sentido vir a ultrapassar os limites impostos pela própria norma. 

Dessa forma, a autora utilizou as expressões “processos indiretos, processos não formais 

ou processos informais para designar todo e qualquer meio de mudança constitucional 

não produzida pelas modalidades organizadas de exercício do poder constituinte 

derivado.”.109 

                                                           
106 BULOS, Uadi Lammego. Da reforma à mutação constitucional. Brasília, Revista de Informação 

Legislativa. Brasília, a. 33, n. 131, jul./set. 1996, p. 28. 
107 FERREIRA, Luís Pinto. Direito Constitucional Moderno. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 1962, T. 1, p. 108.  
108 Como já referenciados: Georg Jellinek e Hsü Dau-Lin.  
109 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição: mutações 

constitucionais e inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 12. 
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 Sobre a discussão a respeito dos limites impostos pelo texto normativo, vale 

destacar que a mutação constitucional irá decorrer das hipóteses em que há claramente 

uma discrepância entre o que está disposto no texto constitucional e a realidade social, de 

modo que a norma permita uma alteração do seu sentido.110  

 Posteriormente ao estudo realizado por Anna Cândida da Cunha Ferraz, o autor 

Uadi Lammêgo Bulos publicou o artigo “Da Reforma à Mutação Constitucional” no qual 

abordou sob os aspectos da rigidez constitucional, a possibilidade da mutabilidade do 

texto também ser uma parte intrínseca às Constituições flexíveis em razão de serem 

provenientes não apenas da interpretação judicial mas também de usos e costumes.111 No 

mesmo artigo, o autor aproveita para fazer uma crítica à doutrina por ainda não ter 

levantado a discussão sobre os possíveis limites das mutações constitucionais e defende 

que seria impossível a existência dos mesmos em razão da representação de um poder 

difuso:   

(...) a prática constitucional evidencia a possibilidade de traçarmos, com 

exatidão, as limitações a que estão sujeitas o Poder Constituinte difuso, de que 

nos fala Burdeau, responsável pela ocorrência daquelas alterações informais, 

que, se, não alteram a letra dos preceitos supremos do Estado, modificam-lhes a 

substância, o sentido, o significado, o alcance.  

Em verdade, não é possível determinar os limites da mutação constitucional, 

porque o fenômeno é, em essência, o resultado de uma atuação de forças 

elementares, dificilmente explicáveis, que variam conforme acontecimentos 

derivados do fato social cambiante, com exigências e situações sempre novas, 

em constante transformação.112 

 

 Posteriormente, o autor Raul Machado Horta faz uma diferenciação entre 

mudança e mutação constitucional, defendendo que a mutação seria uma espécie de 

mudança constitucional. A mutação, tratada como espécie assim como a reforma 

constitucional, teria como objetivo corrigir as imperfeições constantes tanto no texto 

constitucional quanto em sua interpretação. Na mesma linha de raciocínio de Bulos, Horta 

defende que a mutação constitucional não necessariamente é uma consequência própria 

das Constituições rígidas, isso porque, deve se relacionar com a plasticidade do texto 

constitucional:  

                                                           
110 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 

Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 159. 
111 BULOS, Uadi Lammego. Da reforma à mutação constitucional. Brasília, Revista de Informação 

Legislativa. Brasília, a. 33, n. 131, jul./set. 1996, p. 40. 
112 Ibid, p. 41. 
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A mutação constitucional nem sempre se ajusta ao sistema da Constituição rígida, e sua 

adoção se compatibiliza melhor com a plasticidade da Constituição, e aos períodos 

iniciais de funcionamento do regime político, como se pode verificar nos casos de sua 

aplicação. A mutação consagra o uso constitucional, que acaba se sobrepondo à norma 

escrita da Constituição. Na análise da mutação constitucional nos Estados Unidos, 

Loewenstein alude exatamente ao uso constitucional, cuja ação modificadora tornaria o 

texto de 1787 irreconhecível aos autores da Constituição.113 

 

 O autor Gilmar Ferreira Mendes também teve sua participação nos estudos 

brasileiros sobre o tema das mutações constitucionais. Além de publicar duas traduções 

importantes para a análise do presente assunto, a saber: “A Força Normativa da 

Constituição”, de Konrad Hesse em 1991 e, em 1997, “Hermenêutica Constitucional. A 

sociedade aberta de intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação 

pluralista e procedimental da Constituição” de Peter Häberle; também publicou seu 

próprio artigo “O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: um caso 

clássico de mutação constitucional” em 2004.  

 Em seu artigo, Gilmar Mendes, analisa  que, a competência atribuída ao Senado 

Federal para expedir resoluções com atribuição de eficácia erga omnes às normas 

declaradas inconstitucionais pelo plenário do STF no controle difuso, estaria atualmente 

obsoleta. Dessa forma, o autor compreende que essa norma deveria ser reinterpretada de 

modo a não ser mais parte essencial do processo constitucional. A esse processo ele 

chama de “autêntica mutação constitucional.”.114 

 Sucessivamente, em 2009, Luís Roberto Barroso discorreu sobre o tema das 

mutações constitucionais em seu livro “Curso de Direito Constitucional Contemporâneo”, 

no qual dedicou um capítulo para tratar do tema. Para o autor, conforme já mencionando 

no primeiro capítulo desse presente trabalho, é necessária uma adaptação da Constituição 

frente às mudanças sociais que se impõem através de comportamentos sociais e de ações 

estatais. Nesse sentido, ele define que as duas formas mais frequentes de adaptação do 

texto normativo, seriam por meio da interpretação e dos costumes constitucionais, de 

modo a alterar o sentido da norma.115  

                                                           
113 HORTA, Raul Machado. Permanência e Mudança na Constituição. Revista de Direito Administrativo. 

Rio de Janeiro, v. 188, abr./jun. 1992.  
114 MENDES, Gilmar Ferreira. O Papel do Senado Federal no controle da constitucionalidade: um caso 

clássico de mutação constitucional. Revista de informação legislativa, v. 41, n. 162, p. 149-168, abr./jun. 

2004. 
115 BARROSO. Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: Os conceitos 

Fundamentais e a Construção de um Novo Modelo, 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 128 et seq. 
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 Por fim, cumpre ressaltar que, embora existam outros autores que tenham 

estudado o tema no Brasil, o presente item apenas apresentou o modo como o conceito e 

a ideia de mutação constitucional surgiram e se desenvolveram no país, não tendo como 

pretensão o esgotamento do tema na doutrina brasileira. 

 Dessa forma, cabe dizer que o conceito de mutação constitucional na doutrina 

brasileira vem então sendo desenvolvido de diversas formas. Em suma, a mutação 

constitucional deve ser melhor compreendida como sendo as alterações de sentido da 

norma, e não na estrutura das palavras existentes no texto constitucional, a partir de um 

processo de modificações de comportamento não organizados, difusos e no qual não se 

faz possível a identificação de uma interferência formal do Poder Constituinte Derivado. 

Nesse sentido, na mutação constitucional tem-se um reconhecimento de repetidos 

comportamentos unidos por uma aceitação implícita, que é capaz de lhe atribuir caráter 

geral e abstrato como se norma fosse.116 Assim, as modificações de sentido das normas 

constitucionais objetivam a sua adaptação às novas demandas sociais que surgem, de 

forma espontânea, sem que haja a realização de um procedimento formal de alteração 

constitucional.117 

 

2.2. Aplicação jurisprudencial da mutação constitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal 

  

 No item anterior foi realizada a apresentação de um breve panorama sobre o 

surgimento e o desenvolvimento do conceito da mutação constitucional, tanto na doutrina 

europeia quanto na doutrina brasileira. Após essa demonstração, cumpre destacar que a 

ideia geral defendida é a de que a mutação constitucional seria uma maneira de 

aproximação do texto constitucional da realidade social. Dessa forma, faz-se mister uma 

análise da aplicação da referida expressão pela Corte Constitucional brasileira. 

 O presente item apresentará uma análise jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal realizada a partir de uma pesquisa da expressão “Mutação Constitucional”. 

Cumpre destacar que a pesquisa foi realizada somente na jurisprudência do STF em razão 

                                                           
116 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição: mutações 

constitucionais e inconstitucionais. São Paulo: Max Limonad, 1986. 
117 BULOS, Uadi Lammego. Da reforma à mutação constitucional. Brasília, Revista de Informação 

Legislativa. Brasília, a. 33, n. 131, jul./set. 1996. 
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desse ser, hierarquicamente, o mais alto órgão do Poder Judiciário do Brasil e também 

designado como o guardião da Constituição, função que exerce através da aplicação do 

Direito Constitucional ou da interpretação do próprio tribunal. Dessa forma, nas hipóteses 

em que há uma possível ocorrência de uma mutação constitucional, o Supremo Tribunal 

Federal é o único órgão legítimo e com competência para verificar a sua real incidência; 

por essas razões, a pesquisa foi restringida a esse órgão. 

 

2.2.1. Metodologia  

 

 Com o estudo foi pretendido analisar a forma que a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal compreende essa figura em suas decisões, de modo que foram analisados 

todos os aspectos possíveis de serem extraídos das leituras dos acórdãos estudados. Dessa 

forma, foi possível compreender de que maneira o tribunal aplica a mutação 

constitucional e quais são os diversos entendimentos e sentidos que os Ministros aplicam 

a ela. 

Para tanto, foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo118 para realizar uma 

pesquisa jurisprudencial no órgão entendido como o legítimo para reconhecer a sua 

ocorrência. Dessa forma, procedeu-se à busca a cada menção de tal expressão, de forma 

que foi possível a verificação quantitativa de sua aplicação pelo Supremo Tribunal 

Federal, dentre outros aspectos.  

 Primeiramente, cumpre destacar que para o levantamento dos dados, foi utilizado 

o mecanismo de busca à jurisprudência disponibilizado no site oficial do Supremo 

Tribunal Federal119por tratar-se do meio de divulgação dos dados públicos e oficiais em 

termos de pesquisa jurisprudencial desse órgão.120 Assim, através da busca da expressão 

“mutação constitucional” no campo denominado “Jurisprudência”, com as marcações de 

                                                           
118 Conforme entendimento disposto em BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. 6ª Ed. São Paulo: 

Almedina, 2011. 
119 STF. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp > Acesso 

em 14 de novembro de 2018. 
120 A pesquisa foi realizada através do site oficial do Supremo Tribunal Federal em razão desse ser o meio 

mais prático de obtenção dos dados públicos e oficiais do STF. Nota-se, porém, que o modo mais exauriente 

de pesquisa da jurisprudência seria a busca através do Diário Oficial, em razão de não se poder afirmar que 

o site oficial oferece o acervo jurisprudencial completo do tribunal. Ainda, em contato telefônico com a 

Secretaria de Documentação do Supremo Tribunal Federal fui informada de que o site oficial do Supremo 

Tribunal Federal seria a fonte mais prática e confiável para a pesquisa jurisprudencial do Tribunal. 
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consulta aos Acórdãos, Repercussão Geral, Súmulas Vinculantes, Decisões 

Monocráticas, Decisões da Presidência, Informativos e Questão de Ordem, foram 

encontrados os seguintes dados: (a) 51 Acórdãos; (b) 198 Decisões Monocráticas; (c) 8 

Decisões da Presidência; (d) 2 Questões de Ordem; e (e) 33 Informativos. Cumpre 

informar que a referida pesquisa foi realizada em um único acesso no dia 14 de novembro 

de 2018, em razão de ter sido o suficiente para o levantamento dos dados e relaciona-se 

ao número de processos em que foi feita qualquer tipo de menção à expressão “mutação 

constitucional”, não englobando, por exemplo, o número de referências à expressão em 

um mesmo processo. Além disso, para a realização da pesquisa, foi escolhido o período 

após a promulgação da atual Constituição Federal, isto é, após 1988. 

 Com base nos dados iniciais obtidos, procedeu-se a uma leitura da íntegra de cada 

um dos processos identificados através da pesquisa a fim de entender o contexto das 

referências feitas à expressão pesquisada. Desse modo, foi possível verificar em quais 

processos o Supremo Tribunal efetivamente aplicou a chamada mutação constitucional 

para fins de decisão e outros aspectos que serão melhor abordados ao longo desse presente 

item.  

 Em relação ao período pesquisado, cumpre destacar que a primeira aparição da 

expressão “Mutação Constitucional” ocorreu através da decisão monocrática proferida 

pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI 1.484-DF, publicada em 28.08.2001. 

Importante destaque deve ser feito em relação a essa primeira aparição, pois foi a 

informação fornecida pelo mecanismo de busca do site oficial do STF, porém, isso não 

significa que anteriormente a esse período, a expressão não tenha sido utilizada em outras 

decisões da Corte. Dessa forma, apesar da metodologia do presente estudo ter selecionado 

apenas os acórdãos e as questões de ordem para proceder com a análise, como será 

abordado adiante, por ter sido a primeira aparição da expressão “mutação constitucional”, 

julgou-se importante a sua citação neste trabalho. 

  Nesse julgamento, discutiu-se sobre a possibilidade de declaração de 

inconstitucionalidade por omissão parcial dos Poderes Executivo e Legislativo referente 

ao disposto na Lei nº 9.295/96, a saber: “dispõe sobre  os serviços de telecomunicações e 

sua organização sobre o órgão regulador e dá outras providências.”. O voto do referido 

Ministro foi proferido no sentido de que ele verificou a alegação de inércia do Poder 

Público em fazer aquilo que a Constituição determina e esclareceu que as omissões 

normativas reconhecidas anteriormente haviam sido preenchidas por lei superveniente à 
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sua denúncia. Nesse sentido, ele defendeu a ocorrência de uma mutação constitucional. 

Ademais, a última aparição da expressão “Mutação Constitucional” até a data de 

conclusão da pesquisa, dia 14 de novembro de 2018, no âmbito de decisões proferidas 

pelo colegiado, ocorreu no julgamento da ADI 4.362-DF, em que foi discutida a licença-

prévia da assembleia legislativa para instauração de processos por crimes comuns, tendo 

sido publicada no dia 06.02.2018. Em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso entendeu 

que a revitalização do princípio republicano, o inconformismo social com a impunidade 

dos agentes públicos e as renovadas aspirações por moralidade na política, provocaram 

uma mutação constitucional no tratamento da referida matéria. Assim, esses dados fazem-

se importantes para estabelecer que o período de pesquisa da jurisprudência foi o 

compreendido entre agosto de 2001 e fevereiro de 2018.  

Por fim, ressalta-se que para efeitos da pesquisa realizada para o presente trabalho, 

cumpre definir que serão analisados somente os acórdãos e as questões de ordem, em 

razão de contemplarem o entendimento de todo o Tribunal e não apenas o entendimento 

isolado de um só Ministro como acontece na hipótese da Decisão Monocrática. Assim, 

os dados resultantes da análise serão apresentados no próximo tópico, 

preponderantemente descritivo. 

 

2.2.2. Pesquisa da expressão “Mutação Constitucional” na jurisprudência do STF 

 

Após a coleta dos dados iniciais no site do Supremo Tribunal Federal, cumpre 

realizar uma análise mais aprofundada a respeito dos 53 (cinquenta e três) processos121 

(51 (cinquenta e um) acórdãos e 2 (duas) questões de ordem) que fazem menção à 

expressão “Mutação Constitucional”, para que assim, seja possível a realização de um 

mapeamento sobre sua efetiva aplicação pelo Tribunal.  A seguir, será demonstrado tudo 

o que percebi e extraí da leitura dos acórdãos estudados.  

 Primeiramente, percebeu-se que o reconhecimento da ocorrência da expressão 

pesquisada está majoritariamente associado à uma característica própria da mutação 

constitucional: a discussão essencial dos fatos. Isto é, sua ocorrência no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, está relacionada preponderantemente ao controle difuso de 

                                                           
121 A saber: A palavra “processo” no presente caso refere-se aos recursos e às ações diretas.  
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constitucionalidade, visto que, dentre os 53 (cinquenta e três) processos, apenas 14 

(catorze) deles tratam-se de ações de controle de constitucionalidade abstrato.122  

 No que se refere ao reconhecimento da mutação constitucional, através da análise 

dos acórdãos, é possível perceber que dentro desses 53 (cinquenta e três) processos, 

somente em 17 (dezesssete)123 os Ministros proferem votos reconhecendo a ocorrência de 

uma mutação constitucional, enquanto o restante apenas menciona a referida expressão, 

sem a realização de uma discussão específica acerca da questão.   

Dessa forma, selecionei para uma análise dos votos dos Ministros, apenas os casos 

em que foi reconhecida a ocorrência de uma mutação constitucional. Após essa triagem, 

busquei identificar quais os Ministros possuem maior sensibilidade com o tema. Dentre 

os acórdãos que reconheceram a ocorrência da mutação constitucional, o Ministro Gilmar 

Mendes foi quem mais utilizou-se das diversas variações da expressão, totalizando o uso 

em 6 (seis) processos. Em seguida, o Ministro Celso de Mello proferiu um total de 4 

(quatro) votos utilizando-se da referida expressão. Atrás deles encontra-se o Ministro Luís 

Roberto Barroso, responsável pela aplicação da expressão “Mutação Constitucional” em 

3 (três)  processos, os mais recentes. Ainda, o Ministro Carlos Ayres Britto fez o uso da 

expressão em 2 (dois) processos e os Ministros Marco Aurélio de Mello e Luiz Fux 

utilizaram-se da expressão 1 (uma) vez cada um. 

Ademais, cumpre ressaltar que todas as menções feitas pelos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal acerca da expressão pesquisada, concordam que ela representa uma 

alteração no sentido do texto Constitucional. As divergências surgem no momento em 

que são definidas as modalidades pelas quais a mudança irá se manifestar. Assim, de 

forma sistematizada, foi possível perceber que os Ministros apresentaram seis diferentes 

categorias de manifestação da mutação constitucional, a saber124: 

 

Manifestação da Mutação 

Constitucional 

Entendimento sobre cada uma das 

manifestações 

                                                           
122 Ver BARROSO; BARCELLOS. 
123 Nesse sentido, a saber: QO em HC 86.009-5/DF, AgReg no RE 450.504-5/MG, MS 26.603-1/DF, Emb. 

Div. No RE 166.791-5/DF, RE 174.161 Edv-Ed/DF, HC 90.450-5/MG, HC 94.695-0/RS, MS 26.604/DF, 

HC 91.361/SP, HC 96.772-8/SP, ADPF 46/DF, RHC 93.172-3/SP, RCL 4.335-5/AC, ADI 5.105/DF, RE 

778.889/PE, ADI 4.764/AC, ADI 4.362/DF. 
124 A classificação foi realizada a partir dos acórdãos analisados.  
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“Mudança de sentido, sem expressa 

modificação do texto" 

Seria uma mudança de sentido no próprio 

texto normativo, sem a ocorrência de um 

processo específico de transformação do 

entendimento. 

“Mudança na Interpretação” Seria uma mudança no sentido do texto 

normativo sem que ocorra a diferenciação 

entre o aplicador da norma e uma 

mudança social que estimule a mudança. 

“Interpretação Judicial” Seria uma mudança de sentido a partir da 

interpretação daquela que está aplicando a 

norma. 

“Interpretação Evolutiva”125 Seria uma mudança de sentido a partir de 

uma interpretação que se modifica a partir 

das transformações sociais. 

“Mudança na Jurisprudência” Seria uma mudança que ocorre a partir de 

um entendimento antes consolidado pela 

Corte e que agora, foi superado. 

“Evolução do entendimento doutrinário e 

jurisprudencial” 

Seria uma mudança de entendimento da 

Corte juntamente com a mudança da 

doutrina específica sobre o assunto.  

“Mutação Constitucional por via 

legislativa” 

Seria uma modificação da interpretação 

através de um ato normativo primário. 

 

Fonte: Site Oficial do Supremo Tribunal Federal126. Nesse sentido, cumpre destacar que 

a tabela foi desenvolvida pela autora a partir da análise dos acórdãos citados e estudados.  

 

                                                           
125 A respeito dessa modalidade, há divergências. Por exemplo, o Ministro Luís Roberto Barroso entende 

que a interpretação evolutiva não pode ser confundida com a Mutação Constitucional. A saber: “A mutação 

constitucional por via interpretativa não se confunde com outras figuras, como a interpretação construtiva 

e a interpretação evolutiva. Consiste ela na mudança de sentido da norma, em contraste com entendimento 

pré-existente. Como só existe norma interpretada, a mutação constitucional ocorrerá quando se estiver 

diante da alteração de uma interpretação previamente dada.” ADI 4.362/DF. Para a análise desse presente 

trabalho, será considerado o entendimento de que a Interpretação Evolutiva é sim uma forma de 

manifestação da Mutação Constitucional.  
126 STF. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp > Acesso 

em 14 de novembro de 2018. 
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Dessa forma, faz-se mister a apresentação de excertos dos votos proferidos pelos 

Ministros que ilustram a sistematização que está apresentada na tabela acima, para melhor 

demonstrar as diferentes categorias de mutação constitucional conforme o entendimento 

do Supremo Tribunal Federal. Para tal, destaca-se que, para ilustração da categoria, foi 

escolhido um voto para cada modalidade de mutação constitucional. 

a) MS 26.602-3/DF 

No voto proferido no MS 26.602-3/DF, que tratou sobre a extinção de mandato por 

infidelidade partidária decorrente de mudança de partido, o Ministro Eros Grau, relator 

do referido mandado de segurança, entendeu tratar-se de uma hipótese de mudança de 

sentido, sem expressa modificação do texto normativo. Vejamos:  

Apenas a transformação do sentido do enunciado da Constituição, sem que o 

próprio texto seja alterado em sua redação, é que se poderia admitir a presente 

impetração. Vale dizer, apenas se operada a mutação constitucional, admitindo 

nova hipótese de perda de mandato, é que o presente mandado de segurança pode 

ser analisado. (...) A mutação constitucional decorre de uma incongruência 

existente entre as normas constitucionais e a realidade constitucional. 

 

b) HC 86.009-5/DF  

O Ministro Carlos Ayres Britto proferiu voto na questão de ordem no HC 86.009-

5/DF no sentido de acreditar tratar-se de uma mudança na interpretação. Era um caso de 

mudança de jurisprudência, em que foi fixada a competência dos Tribunais de Justiça 

Estaduais para julgamento de Habeas Corpus contra ato de Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais. Nas palavras do Exmo. Ministro: 

Em boa verdade, mesmo tratando-se de alteração de competência, por efeito de 

mutação constitucional (nova interpretação ao texto da Constituição Federal), e 

não propriamente de alteração no texto da Lei Fundamental (...) 

 

c) HC 96.772-8/SP  

No julgamento do HC 96.772-8/SP, o Ministro Celso de Mello, ao decidir sobre um 

caso de prisão civil do depositário infiel, proferiu o voto no sentido de entender tratar-se 

de uma hipótese de Interpretação Judicial como forma de modificação da Constituição. 

A saber: 

A questão dos processos informais de mutação constitucional e o papel do Poder 

Judiciário: a interpretação judicial como instrumento juridicamente idôneo de 

mudança informal da Constituição. A legitimidade da adequação, mediante 

interpretação do Poder Judiciário, da própria Constituição da República, se e 
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quando imperioso contabilizá-la, mediante exegese atualizadora, com as novas 

exigências, necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, 

econômicos e políticos que caracterizam, em seus múltiplos e complexos 

aspectos, a sociedade contemporânea. Hermenêutica e direitos humanos: a 

norma mais favorável como critério que deve reger a interpretação do poder 

judiciário. 

 

d) ADPF 46/DF  

O Ministro Marco Aurélio de Mello em voto proferido no julgamento da ADPF 

46/DF, que tratou sobre o serviço postal e o privilégio da entrega de correspondências, 

demonstrou o entendimento do que seria uma Interpretação Evolutiva. Nesse sentido:  

Pablo Lucas Verdú convencionou chamar de ‘mutação constitucional’, hipótese 

em que a Carta Federal fica obsoleta, fragilizada, caduca. Cabe ao intérprete, no 

caso, proceder a uma interpretação evolutiva, reconhecendo que essas ‘mutações 

constitucionais silenciosas’ funcionam, na verdade, como atos legítimos de 

interpretação constitucional. 

 

e) AgReg no RE 450.504-5/MG  

A respeito do entendimento sobre o que seria a denominada Mudança de 

Jurisprudência, o voto do Ministro Carlos Ayres Britto no Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário 450.504-5/MG que tratou sobre a competência para apreciar e julgar 

pedido de indenização por acidente de trabalho deduzido contra o ex empregador, ilustra 

bem:  

(...) a mudança na jurisprudência ao Supremo surgiu por mutação constitucional. 

Vale dizer, da redação originária do artigo 114 c/c inciso I do artigo 109 da Lei 

Maior, esta colenda Corte passou a extrair um outro sentido – o as competência 

da Justiça Brasileira. 

 

f) MS 26.603-1/DF  

O Ministro Gilmar Mendes profere em seu voto no Mandado de Segurança 26.603-

1/DF, que também era um caso sobre a extinção de mandato por infidelidade partidária 

decorrente de mudança de partido, o seu entendimento sobre o que seria a Evolução do 

entendimento doutrinário e jurisprudencial. Nas palavras do Ministro: 

A evolução do entendimento doutrinário e jurisprudencial – uma autêntica 

mutação constitucional – passava a exigir, no entanto, que qualquer restrição a 

esses direitos devesse ser estabelecida mediante expressa autorização legal. 

 

g) ADI 5105/DF  
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Por fim, o Ministro Luiz Fux, apresentou o seu entendimento do que seria a 

chamada Mutação Constitucional por via legislativa em voto proferido no julgamento da 

ADI 5105/DF, que tratava sobre o direito de antena e de acesso aos recursos do fundo 

partidário às novas agremiações partidárias criada após a realização das eleições. 

Vejamos: 

(...) Ademais, deve o Congresso Nacional lançar novos fundamentos a 

comprovar que as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se fundou o 

posicionamento jurisprudencial superado não mais subsistem. Não se trata em si 

de um problema, visto que, ao assim agir, o Congresso Nacional promoverá 

verdadeira hipótese de mutação constitucional pela via legislativa, que se 

caracteriza, de acordo com o escólio do Professor e hoje Ministro Luís Roberto 

Barroso, “quando, por ato normativo primário, procurar-se modificar a 

interpretação que tenha sido dada a alguma norma constitucional.127 

 

 Assim, apesar do Tribunal apresentar e fazer uso de diversas compreensões de 

manifestação da mutação constitucional é possível estabelecer um paralelo entre elas.  O 

primeiro exemplo é o das categorias que dispõem sobre o uso da interpretação como 

instrumento de alteração do texto constitucional, sendo elas: a mudança na interpretação, 

a interpretação judicial e a interpretação evolutiva. Não obstante, se todas forem tratadas 

como variações da interpretação, torna-se possível a disposição delas em um só grupo, o 

de mudança do sentido do texto normativo da Constituição através da interpretação. Dessa 

forma, é possível destacar que 8 (oito) dos acórdãos analisados fazem alusão à Mutação 

Constitucional por via da interpretação.  

Da mesma forma, é possível agrupar as categorias de Mudança de Jurisprudência e 

Evolução do Entendimento Doutrinário e Jurisprudencial, de modo que torna-se possível 

identificar sua ocorrência em 8 (oito) processos. Assim sendo, os dados apresentados 

indicam que o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito dos usos e 

aplicações da Mutação Constitucional refere-se, majoritariamente, à mudança através da 

interpretação e da jurisprudência128.  

 Assim, o presente capítulo, conforme mencionado anteriormente, teve por 

objetivo a demonstração de uma análise jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal 

                                                           
127 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 5ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 167. 
128 A interpretação deve ser compreendida como a atribuição de um determinado significado a uma norma 

a partir de uma análise aprofundada de diversos aspectos. No mesmo sentido, cumpre destacar que por 

jurisprudência, entende-se a própria jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Esse 

entendimento foi extraído através da análise dos votos estudados nesse presente trabalho. 



52 
 

acerca dos diversos aspectos referentes à Mutação Constitucional. Para tal, foram 

apresentados os entendimentos dos Ministros através da leitura de seus votos nos 

acórdãos estudados e também outros aspectos que foram possíveis de serem extraídos da 

pesquisa, tendo sido melhor abordado o aspecto dos usos e dos sentidos da referida 

expressão estudada. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL  

 

3.1. Análise dos casos concretos: reconhecimento e aplicação da mutação 

constitucional pelo STF 

 

  Conforme analisado no capítulo anterior, de acordo com a pesquisa realizada para 

o presente estudo, em apenas 17129 (dezessete) dos acórdãos analisados foram proferidos 

votos em que os Ministros reconheceram a existência de uma mutação constitucional. 

Cumpre ressaltar que, apesar da variedade de usos e sentidos encontrados sobre a 

“mutação constitucional”, dentre esses casos, em 15 (quinze), os Ministros apenas 

utilizaram-se da expressão para fundamentar seus votos nos casos em que consideraram 

tratar-se, preponderantemente, de hipóteses de mudança na interpretação ou na 

jurisprudência, sem que tenha ocorrido uma discussão teórica sobre o conceito de 

mutação constitucional ou sobre sua aplicabilidade pelo tribunal. Nesse sentido, em 

apenas 2130 (dois) acórdãos discutiu-se sobre a efetiva aplicação da expressão pelo 

Supremo Tribunal Federal. É o que se verá adiante.  

 

3.1.1. Debate acerca dos usos e sentidos da mutação constitucional 

 

 Como já dito nesse presente capítulo, apenas dois acórdãos realizaram uma 

discussão acerca da aplicação da mutação constitucional no STF. O primeiro caso foi o 

MS 26.602-3/DF, de relatoria do Ministro Eros Grau e publicado em 03.10.2007, que 

tinha como objeto a discussão sobre a extinção de mandato por infidelidade partidária 

decorrente de mudança de partido. Em seu voto, o relator defendeu a não ocorrência de 

uma mutação constitucional, pois seu entendimento é o de que a mutação só pode ser 

efetivada através da interpretação, isto é, é preciso que seja reconhecida a discrepância 

entre o texto constitucional e a realidade constitucional, de forma que a mutação seria 

                                                           
129 Nesse sentido, a saber: QO em HC 86.009-5/DF, AgReg no RE 450.504-5/MG, MS 26.603-1/DF, Emb. 

Div. No RE 166.791-5/DF, RE 174.161 Edv-Ed/DF, HC 90.450-5/MG, HC 94.695-0/RS, MS 26.604/DF, 

HC 91.361/SP, HC 96.772-8/SP, ADPF 46/DF, RHC 93.172-3/SP, RCL 4.335-5/AC, ADI 5.105/DF, RE 

778.889/PE, ADI 4.764/AC, ADI 4.362/DF. 
130 Nesse sentido, a saber: MS 26.602-3/DF e RCL 4.335-5/AC. 
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uma forma coerente de adaptar o texto normativo. Vejamos excerto do voto do Exmo. 

Ministro: 

Apenas a transformação do sentido do enunciado da Constituição, sem que o próprio 

texto seja alterado em sua redação, é que se poderia admitir a presente impetração. Vale 

dizer, apenas se operada a mutação constitucional, admitindo nova hipótese de perda de 

mandato, é que o presente mandado de segurança pode ser analisado.  

(...)  

A mutação constitucional decorre de uma incongruência existente entre as normas 

constitucionais e a realidade constitucional. Oposições entre uma e outra são superadas 

por inúmeras vias, desde a interpretação, até a reforma constitucional. Mas a mutação 

se dá sem reforma, porém, não simplesmente como interpretação. Ela se opera quando, 

em última instância, a práxis constitucional, no mundo da vida, afasta uma porção do 

texto da Constituição formal, sem que daí advenha uma ruptura do sistema.  

Em casos como tais importa apurarmos se, ao ultrapassarmos os lindes do teto, 

permanecemos a falar a língua em que ele fora escrito, de sorte que, embora tendo sido 

objeto de mutação, sua tradição seja mantida com ele, o texto dela resultante, seja 

coerente repousa em uma tradição que cumpre preservar. Recorro a Jean Pierre Vernant 

frontado aos demais textos no todo que a Constituição é, compondo um mesmo espaço 

semântico. O que há de indagar, neste ponto, é se o texto resultante da mutação mantém-

se adequado à tradição do contexto, reproduzindo-a, de modo a ele a se amoldar com 

exatidão. Diferente da hipótese da Rcl. 4.335, a questão discutida no presente writ não 

admite a mutação constitucional.131 

 

No mesmo julgamento, o Ministro Gilmar Mendes proferiu voto em dissonância 

com o relator, pois entendeu tratar-se de uma hipótese em que havia ocorrido o que ele 

denomina como autêntica mutação constitucional, em razão de sua efetiva ocorrência 

mediante interpretação que materialize uma mudança na jurisprudência do tribunal. Ou 

seja, para ele, a mutação nesse caso deveria ser reconhecida, pois representa uma 

evolução doutrinária e jurisprudencial, não se tratando apenas de interpretação.  Nas 

palavras do Ministro: 

A evolução do entendimento doutrinário e jurisprudencial – uma autêntica mutação 

constitucional – passava a exigir, no entanto, que qualquer restrição a esses direitos 

devesse ser estabelecida mediante expressa autorização legal.  

(...)  

Lembre-se, neste ponto, que não se trata aqui de aplicação do art. 27 da Lei nº 9.868/99, 

mas de substancial mudança de jurisprudência, decorrente de nova interpretação do 

texto constitucional.132 

 

 Dessa forma, o Ministro estabelece em seu voto uma diferenciação entre o que 

seria a mudança de jurisprudência e uma nova interpretação, de modo que, ele entende 

                                                           
131 MS 26.602-3/DF – Rel. Min. Eros Grau. Plenário. Voto do Min. Rel. Eros Grau. DJ 03.10.2007. 
132 MS 26.602-3/DF – Rel. Min. Eros Grau. Plenário. Voto do Min. Gilmar Mendes. DJ 03.10.2007. 
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que a jurisprudência seria o produto final da nova interpretação do dispositivo 

constitucional, de forma a consolidar o entendimento alterado.  

 O segundo caso em que foi verificada a ocorrência da discussão sobre a efetiva 

aplicação da mutação constitucional pelo Supremo Tribunal Federal juntamente com seus 

usos e sentidos, foi o da Reclamação nº 4.335-5/AC, de relatoria do Ministro Gilmar 

Ferreira Mendes, publicada em 22.10.2014. O referido caso trata da discussão sobre a real 

necessidade de expedição de resolução do Senado Federal para que ocorra a suspensão 

da eficácia de normas que sejam declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 

Federal e sua eficácia erga omnes, no âmbito do controle de constitucionalidade difuso. 

Nesse caso específico, foi suscitado que, para que a decisão do STF que declarou 

inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/1990133 em fevereiro de 2006 no 

âmbito do habeas corpus 82.959/SP, tivesse efeito erga omnes, seria imprescindível que 

o Senado Federal promovesse a suspensão da execução do dispositivo da Lei de Crimes 

Hediondos, conforme previsto no inciso X do artigo 52 da Constituição Federal.  

O entendimento do relator foi no sentido de que esse era um caso de ocorrência de 

mutação constitucional do inciso X do Artigo 52 da Constituição Federal da República134, 

em razão dessa competência estabelecida estar em completo desuso pelo tribunal, apesar 

de existir justificativa para sua utilização no passado. Nesse caso, ele entende que deveria 

ser aplicado um novo sentido a esse dispositivo, de modo a fixar a ideia de que a 

competência nele disposta referir-se-ia apenas à função de dar uma maior publicidade às 

decisões do Supremo Tribunal Federal, já que suas decisões já seriam dotadas de eficácia 

erga omnes em razão deste órgão possuir a competência de proferir a decisão final a 

respeito da constitucionalidade. Em seu voto, o Ministro sustenta que: 

 

É possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma autêntica mutação constitucional 

em razão da completa reformulação do sistema jurídico e, por conseguinte, da nova 

compreensão que se conferiu à regra do art. 52, X, da Constituição de 1988. Valendo-

nos dos subsídios da doutrina constitucional a propósito da mutação constitucional, 

poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica reforma da Constituição sem expressa 

modificação do texto.  

(...) 

                                                           
133 Art. 2º: Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 

terrorismo são insuscetíveis de:  § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente 

em regime fechado. (Redação Original). 
134 Constituição de 1988: Art. 52: “Compete privativamente ao Senado Federal: X - suspender a execução, 

no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;”. 
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 Se o Supremo Tribunal Federal pode, em ação direta de inconstitucionalidade, 

suspender, liminarmente, a eficácia de uma lei, até mesmo de uma Emenda 

Constitucional, por que haveria a declaração de inconstitucionalidade, proferida no 

controle incidental, valer tão somente para as parte? A única resposta plausível nos leva 

a crer que o instituto da suspensão pelo Senado assenta-se hoje em razão de índole 

exclusivamente histórica.135. 

 

 Conforme exposto, esses foram os únicos casos em que o Supremo Tribunal 

Federal promoveu um debate acerca do conceito e de como seria a efetiva aplicação da 

mutação constitucional pelo tribunal, não apenas mencionando a expressão ao longo de 

seus julgamentos, como fez na maioria dos casos. Dessa forma, a Reclamação 4.335-

5/AC foi selecionada para ilustrar essa discussão no tribunal, em razão de ter sido o caso 

concreto em que foi promovido o maior debate entre os Ministros, de modo que, será 

analisada de forma mais aprofundada para que sejam apresentadas as diferentes teses 

suscitadas no decorrer do julgamento. 

 

3.2. Análise da discussão promovida no julgamento da Reclamação nº 4.335-5/AC 

 

 Para melhor compreensão da dinâmica judicial que envolve o caso, cabe, em 

primeiro lugar, uma apresentação dos fatos que acabaram por originar a Reclamação 

4.335-5/AC.  

O presente caso escolhido para análise teve origem na Defensoria Pública do Estado 

do Acre. Foi requerido ao juízo de primeira instância criminal da comarca da Capital (Rio 

Branco – AC) a possibilidade de se obter concessão de progressão de regime da pena para 

determinados presos que tinham sido condenados pela prática de crimes hediondos.  

A Defensoria utilizou como base a decisão proferida no âmbito do HC 82.959/SP, 

que requereu uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal no que diz 

respeito à vedação à progressão de regimes em crimes hediondos, disposta no Art. 2º, §1º 

da Lei nº 8.072/90, sob o argumento de que isso violaria a garantia da individualização 

da pena disposta no artigo 5º, XLVI da Constituição Federal136. O Plenário do STF 

                                                           
135 Recl. 4.335-5/AC – Rel. Min. Gilmar Mendes – Plenário – DJe 22.10.2014. 
136 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição; XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) 

privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão 

ou interdição de direitos. 
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decidiu declarar inconstitucional o dispositivo questionado no habeas corpus após 

votação apertada (seis votos a cinco).  

Em relação ao pedido da Defensoria Pública do Estado do Acre, o magistrado da 

primeira instância optou por indeferir o pedido fundamentando137 sua decisão no fato de 

que, apesar do Supremo Tribunal Federal já ter declarado a inconstitucionalidade do 

Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.072/90138, a decisão tinha sido proferida no âmbito do 

controle de constitucionalidade difuso e, portanto, só poderia produzir efeitos inter-partes, 

já que o Senado Federal não havia expedido resolução para a devida suspensão da 

execução daquele dispositivo. Inconformada, a Defensoria Pública do Estado do Acre 

ofereceu Reclamação ao Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que o Juiz de 

Direito havia descumprido decisão proferida pela mais alta corte.  

 A Reclamação foi julgada procedente, nos termos do voto do relator, em março 

de 2014, tendo sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 22.10.2014. 

Conforme já dito, o Ministro Relator Gilmar Mendes julgou procedente a Reclamação, 

de forma a cassar a decisão de primeira instância criminal que estava em dissonância com 

o entendimento do STF, sob a alegação de ocorrência de mutação constitucional do artigo 

52, inciso X da Constituição Federal por entender que, a suspensão da execução de um 

dispositivo normativo pelo Senado Federal como forma de aplicação de efeito vinculante 

às decisões do tribunal, estaria obsoleta.  

Desse modo, o ministro defendeu que as decisões proferidas pelo STF, mesmo em 

âmbito do controle de constitucionalidade difuso, possuem efeito vinculante mesmo sem 

a suspensão de sua execução pelo Senado Federal, em razão do Supremo ser o órgão 

responsável pela última palavra a respeito da constitucionalidade de uma determinada 

norma ou dispositivo. Em seu voto, o relator fundamentou que a mutação constitucional 

seria decorrente de uma evolução no controle de constitucionalidade brasileiro de modo 

que, considerou indiscutível de que a norma que compete a suspensão da execução da 

                                                           
137 “(...) conquanto o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em maioria apertada (6 votos x 5 votos), tenha 

declarado “incidenter tantum” a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º da Lei 8.072/90, isto após dezesseis 

anos dizendo que a norma era constitucional, perfilho-me a melhor doutrina constitucional pátria que 

entende que no controle difuso de constitucionalidade a decisão produz efeitos “inter-partes”.” Rcl 4.335-

5/AC -  Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes. Trecho do voto do Min. Rel. Gilmar Mendes, p.02. Plenário. 

DJe 20.03.2014. 
138 Art. 2º: Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o 

terrorismo são insuscetíveis de:  § 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente 

em regime fechado. (Redação Original) 
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norma ao Senado Federal estaria ultrapassada. Por conseguinte, entendeu que a mutação 

teria ocorrido no sentido de transformar o sentido desse dispositivo de modo que ele passe 

a ser entendido apenas como uma forma de atribuir publicidade às decisões proferidas 

pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle de constitucionalidade difuso sem 

que haja a real necessidade de que o Senado Federal suspenda a eficácia da norma através 

da expedição de uma resolução, sendo a própria decisão o bastante para vincular o seu 

conteúdo. Em suma, toda a fundamentação apresentada pelo Ministro direcionava para o 

entendimento de que seria um caso em que houve ocorrência de uma autêntica mutação 

constitucional do dispositivo em discussão, de modo que ensejava a consolidação de seu 

novo sentido pela corte. 

Em concordância com o relator, o Ministro Eros Grau proferiu voto reconhecendo 

a ocorrência de mutação constitucional do inciso X do artigo 52 da Constituição Federal, 

porém, fundamentou o seu voto em diferentes pilares. Para o Ministro, a mutação ocorreu 

não tão somente em razão de ser uma interpretação diferente da norma, mas também por 

haver uma considerável alteração do próprio comando normativo. De acordo com ele: 

A mutação constitucional é transformação de sentido do enunciado da 

Constituição sem que o próprio texto seja alterado em sua redação, vale dizer, 

na sua dimensão constitucional textual. Quando ela se dá, o intérprete extrai do 

texto norma diversa daquelas que nele se encontravam originariamente 

involucradas, em estado de potência. Há, então, mais do que interpretação, esta 

concebida como processo que opera a transformação de texto em norma. Na 

mutação constitucional caminhamos não de um texto a uma norma, porém de 

um texto a outro texto, que substitui o primeiro.  

Daí que a mutação constitucional não se dá simplesmente pelo fato de um 

intérprete extrair de um mesmo texto norma diversa da produzida por um outro 

intérprete. Isso se verifica diuturnamente, a cada instante, em razão de ser, a 

interpretação, uma prudência. Na mutação constitucional há mais. Nela não 

apenas a norma é outra, mas o próprio enunciado normativo é alterado. 139 

 

 É possível estabelecer semelhanças entre os votos do Min. Rel. Gilmar Mendes e 

o Min. Eros Grau. Embora com algumas divergências, ambos consideram a mutação 

constitucional como sendo uma alteração do sentido do texto constitucional sem que 

ocorra a expressa mudança do texto. Nesse sentido, acompanham os referidos ministros 

em seus votos: o Ministro Sepúlveda Pertence e o Ministro Joaquim Barbosa que, apesar 

de não reconhecerem a ocorrência da mutação constitucional, entendem que ela seria uma 

mudança do sentido da norma sem a alteração expressa de sua redação.  

                                                           
139 Rcl. 4.335-5/AC – Rel. Min. Gilmar Mendes – Plenário. Voto do Min. Eros Grau. DJe 22.10.2014. 
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 Cumpre destacar que é nesse julgamento que os ministros passam a suscitar a 

respeito dos limites e alcances da mutação constitucional, algo que ainda não havia sido 

debatido no tribunal. No presente caso, alguns ministros defenderam a não ocorrência da 

mutação constitucional por entenderem ser necessário a imposição de determinados 

limites à ela – mutação constitucional. Vejamos o que diz o Ministro Sepúlveda Pertence 

em seu voto: 

Mas não me animo à mutação constitucional proposta. E mutação constitucional 

por decreto do poder que com ela se ampliaria; o que, a visões mais radicais, 

poderia ter o cheiro de golpe de Estado. Às tentações do golpe de Estado não 

está imune ao Poder Judiciário; é essencial que a elas resista.  

(...)  

Não há dúvida de que, no mundo dos fatos, se torna cada vez mais obsoleto – 

concordo – esse mecanismo; mas hoje, combate-lo, por isso que tenho chamado 

– com a premissa generosa de dois colgas – de projeto de decreto de mutação 

constitucional, já que não é nem mais necessário.  

(...)  

A Emenda Constitucional 45 dotou o Supremo Tribunal de um poder que, 

praticamente, sem reduzir o Senado a um órgão de mera publicidade de nossas 

decisões, dispensa essa intervenção. Refiro-me, é claro, ao instituto da súmula 

vinculante. 140 

 

 No seu entendimento, o Min. Sepúlveda Pertence alerta para a impossibilidade da 

ocorrência da mutação constitucional de uma norma que dispõe sobre a competência de 

um órgão pela interpretação dos Ministros do STF. Segundo ele, seria necessária a 

comprovação de uma mudança no comportamento do próprio ente que possui a 

competência para que a mutação constitucional pudesse ser declarada. Em seu voto, ele 

entende que a hipótese de mutação constitucional, no presente caso, estaria assemelhada 

a um golpe de Estado em razão da tomada de competência do Senado Federal pelo 

Supremo Tribunal Federal, de forma que este estaria ampliando significativamente os 

seus poderes, por um modo distinto da Emenda Constitucional, ao captar a competência 

que, originalmente, era de um órgão do Poder Legislativo. 

 O Ministro Ricardo Lewandowski também proferiu o seu voto no mesmo sentido 

de entender que não seria possível a ocorrência de uma mutação constitucional de uma 

norma que dispõe e define sobre uma competência em razão de não ser possível fazê-la 

                                                           
140 Rcl. 4.335-5/AC – Rel. Min. Gilmar Mendes – Plenário. Voto do Min. Sepúlveda Pertence. DJe 

22.10.2014. 
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através interpretação, pois isso violaria o princípio da separação de poderes, que  vem a 

ser uma cláusula pétrea. Vejamos: 

 

Suprimir competências de um Poder de Estado, por via de exegese 

constitucional, a meu sentir, colocaria em risco a própria lógica do sistema de 

freios e contrapesos, como ressalta Jellinek. 

Não se ignora que a Constituição de 1988 redesenhou a relação entre os poderes, 

fortalecendo o papel do Supremo Tribunal Federal, ao dotar, por exemplo, as 

suas decisões de efeito vinculante e eficácia erga omnes nas ações diretas de 

constitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (art. 102, § 

2º). O fortalecimento do STF, no entanto, não se deu em detrimento das 

competências dos demais poderes, em especial daquela conferida ao Senado 

Federal no art. 52, inc. X, da Carta em vigor 

Não há, penso eu, com o devido respeito pelas opiniões divergentes, como 

cogitar-se de mutação constitucional na espécie, diante dos limites formais e 

materiais que a própria Lei Maior estabelece quanto ao tema, a começar pelo que 

se contém no art. 60, §4º, III, o qual erige a separação dos poderes à dignidade 

de “cláusula pétrea”, que sequer pode ser alterada por meio de emenda 

constitucional. 141 

 

 

 O Ministro Joaquim Barbosa também se dignou a discutir a respeito da imposição 

de um limite necessário às mutações constitucionais em seu voto. Segundo seu 

entendimento, seria imprescindível a ocorrência de um decurso de tempo e de uma 

constatação empírica para que possa haver o reconhecimento de uma autêntica mutação 

constitucional. Ou seja, o Ministro entende que, a necessidade de um tempo mínimo para 

que ocorra uma maturação da Constituição Federal seria um limite à ocorrência da 

mutação constitucional. Em relação a essa questão, cumpre destacar que, para o Ministro, 

esse limite estaria relacionado especificamente à suposta mutação do artigo 52, X da 

Constituição Federal, de modo que, talvez em outros casos concretos, a referida 

maturação da norma possa acontecer em espaços de tempo menores, o que ele não 

considera ter acontecido no caso. A constatação empírica seria no sentido de que algumas 

observações são necessárias, com o intuito de se aproximar ao máximo da realidade 

social. Essa constatação empírica seria uma maneira de reconhecer a autêntica mutação 

constitucional quando não se existe um método efetivo para tal. Ainda, para ele, a 

mudança do sentido do texto constitucional não se daria somente por via interpretativa, 

                                                           
141 Rcl. 4.335-5/AC – Rel. Min. Gilmar Mendes – Plenário. Voto do Min. Ricardo Lewandoski. DJe 

22.10.2014. 
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mas sim, também através da observação da realidade constitucional. Dessa maneira, o 

referido ministro também foi um dos que não reconheceu a ocorrência da mutação 

constitucional, conforme o extraído de seu voto: 

 

Mas o que vislumbro com a proposta é que ocorrerá pura e simplesmente, pela 

via interpretativa, a mudança no sentido da norma constitucional em questão, 

hipótese essa que Canotilho, por exemplo, não elenca como modalidade idônea 

de mutação (Direito Constitucional, p. 1102). Além disso, mesmo que se 

aceitasse a tesa da mutação, entendo que seriam necessários dois fatores 

adicionais: o decurso de um espaço de tempo maior, para a constatação dessa 

mutação, e a consequente e definitiva “désueetude” do dispositivo. Ora, em 

relação a esse último fator, impede, a meu juízo, esse reconhecimento um dado 

empírico altamente revelador: pesquisa rápida na base de dados do Senado 

Federal indica que desde 1988 aquela Alta Casa do Congresso Nacional 

suspendeu a execução de dispositivos de quase 100 normas declaradas 

inconstitucionais (sendo sete em 2006, Resoluções do SF de 10, 11, 12, 13, 14, 

15 e 16; e uma já , neste ano, em 2007, resolução 2).142 

 

 Em voto-vista, o Ministro Teori Zavascki suscitou divergência do entendimento 

sugerido pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. O referido ministro optou por dar 

conhecimento e provimento à reclamação, porém, por razões diferentes das apontadas 

pelo Ministro Relator. Segundo ele, a suposta ocorrência de uma mutação constitucional 

no presente caso não seria a questão mais importante para a decisão a respeito do 

conhecimento ou do provimento da Reclamação e defende a não ocorrência da mutação 

constitucional em razão da literalidade do texto e também por tratar-se de norma que 

define competência a um órgão do Poder Legislativo e que foi conferida pelo Poder 

Constituinte Originário. Vejamos: 

No meu entender, a ocorrência, ou não, da mutação do sentido e do alcance do 

dispositivo constitucional em causa (art. 52, X) não é, por si só, fator 

determinante do não-conhecimento ou da improcedência da reclamação. 

Realmente, ainda que se reconheça que a resolução do Senado permanece tendo, 

como teve desde a sua origem, a aptidão para conferir eficácia erga omnes às 

decisões do STF que, em controle difuso, declaram a inconstitucionalidade de 

preceitos normativos – tese adotada, com razão, pelos votos divergentes –, isso 

não significa que tal aptidão expansiva das decisões só ocorra quando e se houver 

a intervenção do Senado – e, nesse aspecto, têm razão o voto do relator. Por 

outro lado, ainda que outras decisões do Supremo, além das indicadas no art. 52, 

X da Carta Constitucional, tenham força expansiva, isso não significa, por si só, 

que seu cumprimento possa ser exigido diretamente do Tribunal, por via de 

reclamação.143 

                                                           
142 Rcl. 4.335-5/AC – Rel. Min. Gilmar Mendes – Plenário. Voto do Min. Joaquim Barbosa. DJe 

22.10.2014. 
143 Rcl. 4.335-5/AC – Rel. Min. Gilmar Mendes – Plenário. Voto do Min. Teori Zavascki. DJe 22.10.2014 
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Em seu entendimento, a fundamentação de sua decisão em conhecer e prover a 

presente reclamação teria escopo na inobservância do disposto em uma súmula 

vinculante, cujo descumprimento autoriza a propositura de uma reclamação. No presente 

caso concreto, entendeu ter sido desrespeitada a Súmula Vinculante nº 26 após sua edição. 

A saber:  

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime 

hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade 

do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o 

condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, 

podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame 

criminológico. 

 

 A respeito das razões apresentadas pelo Ministro Teori Zavascki, o Ministro Luís 

Roberto Barroso optou por segui-las em seu voto e não reconhecer a ocorrência da 

mutação constitucional no presente caso concreto. Nas palavras do Ministro: 

 

De modo que, embora goste da tese de fundo, e mesmo que seja uma pessoa que 

doutrinariamente sustenta a possibilidade de mutação constitucional – quer 

dizer, eu acho que a Constituição pode ser modificada, a Constituição é um 

produto de poder constituinte originário, ela é um produto da obra do poder 

constituinte reformador -, acho que ela é um produto da mutação constitucional, 

tal como interpretada pelos tribunais e, eventualmente até pelo Poder 

Legislativo, porque há uma interação permanente da Constituição com a 

realidade e tanto o legislador, quanto o julgador têm o papel importante de 

atualizarem o sentido da Constituição. Porém, encontro como limite a esse 

processo de mutação constitucional, a textualidade dos dispositivos 

constitucionais. De forma que, embora goste da ideia, acho que ela não é 

compatível com o Texto Constitucional, na redação do art. 52, X. 144. 

 

 A Ministra Rosa Weber também seguiu a mesma linha de pensamento apresentada 

pelo Ministro Teori Zavascki e proferiu seu entendimento no sentido de prover a 

reclamação, porém, não reconhecer a ocorrência de uma mutação constitucional. 

Vejamos: 

 

                                                           
144 Rcl. 4.335-5/AC – Rel. Min. Gilmar Mendes – Plenário. Voto do Min. Luís Roberto Barroso. DJe 

22.10.2014. 
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(...) não consigo afastar as amarras do texto da Constituição Federal, na mesma 

linha do que eu votei na perda do mandado. Entendo que a literalidade do texto 

– aspecto que foi muito bem destacado pelo Ministro Luís Roberto Barroso – 

não me permite chegar à conclusão da mutação constitucional, porque não seria 

uma mudança. Teríamos de chegar a uma modificação do próprio enunciado 

normativo, e entendo que há amarra constitucional. 145 

 

Cumpre ressaltar que além do Ministro Luís Roberto Barroso e da Ministra Rosa 

Weber, o Ministro Celso de Mello acabou por também seguir o voto e as razões 

apresentadas pelo Ministro Teori Zavascki, entendendo que a procedência da Reclamação 

deveria ser fundamentada no descumprimento da referida súmula vinculante, porém, não 

manifestou-se a respeito da mutação constitucional em seu voto. Ainda, a Ministra 

Carmem Lúcia não participou da sessão de julgamento por uma razão justificada, 

conforme consta no acórdão lavrado.  

Dessa forma, acordaram os ministros do Supremo Tribunal Federal em sessão 

plenária, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, por maioria, conhecer e 

julgar procedente a Reclamação nº 4.335-5/AC, nos termos do voto do Relator. Restando 

vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e 

Marco Aurélio de Mello que votaram no sentido de não conhecer da reclamação, porém, 

com a ressalva de que no presente caso concreto concederiam habeas corpus de ofício 

para que o juiz da primeira instância possa proceder com o exame dos demais requisitos 

para deferimento da progressão. 

Cumpre destacar que, os Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau ao conhecerem e 

proverem a reclamação reconheceram a ocorrência de uma mutação constitucional, ainda 

que por razões distintas. Os Ministros Teori Zavascki, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber 

e Celso de Mello, optaram por conhecer e proverem a reclamação com fundamento no 

descumprimento da súmula vinculante nº 26, porém, não reconheceram a ocorrência da 

mutação constitucional.  

Ademais, os Ministros Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa, Ricardo 

Lewandowski e Marco Aurélio de Mello, proferiram seus votos no sentido de não 

conhecerem e não proverem a reclamação. Ainda, foram contrários a ideia da ocorrência 

da mutação constitucional nesse caso concreto, em razão de entenderem ser necessária a 

                                                           
145 Rcl. 4.335-5/AC – Rel. Min. Gilmar Mendes – Plenário. Voto da Min. Rosa Weber. DJe 22.10.2014. 
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realização de uma observação, isto é, uma pesquisa empírica, para melhor investigar a 

respeito da ocorrência ou não da mutação suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes e 

também, por entenderem que é necessário que a súmula vinculante seja primeiro  utilizada 

para que o seu entendimento seja pacificado e aceito. Isso porque, a referida Súmula 

Vinculante nº 26 foi editada em momento posterior à propositura da reclamação. Sobre 

isso, os Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio de Mello ainda argumentaram 

sobre o fato de entenderem que não poderia haver desrespeito à referida súmula 

vinculante em razão dessa edição ter acontecido durante o curso da reclamação.  

Dessa forma, foi apresentada uma análise dos votos dos Ministros que participaram 

do julgamento da reclamação 4.335-8/AC e de como a expressão “mutação 

constitucional” foi debatida em seus diversos aspectos, inclusos o entendimento sobre seu 

conceito, sua forma de manifestação e seus supostos limites. A reclamação foi provida 

nos termos do voto do relator, o Ministro Gilmar Mendes, porém, é incontroverso que 

apenas o Ministro Eros Grau tenha concordado com a tese de ocorrência de mutação 

constitucional nesse presente caso concreto. Os demais ministros optaram por não 

reconhecer a ocorrência da referida expressão, conforme explicitado em seus votos.  

  No presente capítulo, foi apresentado o caso concreto que mais proporcionou o 

debate sobre o tema da mutação constitucional dentro do Supremo Tribunal. Dessa forma, 

foi possível identificar alguns aspectos e definições e de que forma o Supremo Tribunal 

Federal vem aplicando-a em suas decisões, de modo que foi possível fazer a análise sobre 

como ela vem sendo entendida verdadeiramente no ordenamento jurídico brasileiro. 

Destarte, a relevância da apresentação dessa presente jurisprudência foi a de identificar 

os possíveis sentidos dados à mutação constitucional pela mais alta corte do país.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi promulgada com a 

ideia de promover uma redemocratização do Estado Brasileiro, buscando sua base nos 

ideais do constitucionalismo contemporâneo para assim firmar sua supremacia, e 

consequente rigidez, perante o novo ordenamento jurídico brasileiro. Pode-se dizer então, 

que o fracionamento do poder político provocado por sua promulgação resultou em um 

fortalecimento do Poder Judiciário como forma de desenvolvimento da nova democracia. 

 Além disso, um ponto de destaque perante a promulgação dessa Constituição foi 

a promoção de uma significativa alteração da função do Supremo Tribunal Federal, a 

mais alta corte do país, que a partir de então viu a área de sua competência e atuação 

ampliada. Dessa forma, o referido tribunal tornou-se uma das instituições jurídicas mais 

importantes do país acerca da promoção e proteção dos direitos fundamentais da 

sociedade e desde então, resta dotado de legitimidade para proferir a palavra final no que 

se refere à interpretação constitucional. Isto é, tornou-se o guardião da Constituição. 

 Essa ampliação da área de atuação do Supremo Tribunal Federal também se deu 

em razão de um novo sistema de constitucionalidade introduzido no Brasil pela 

Constituição Federal de 1988, o misto. O referido sistema permite a realização do controle 

de constitucionalidade pelas vias abstrata e difusa, esta última sendo a grande novidade 

introduzida pela Constituição. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal, além de 

promover o controle através das figuras já conhecidas para tal, viu sua atuação expandir 

a partir do momento em que passou a poder decidir incidentalmente sobre demandas 

constitucionais que passaram a chegar até o tribunal em âmbito recursal.  

 Dessa forma, faz-se importante ressaltar o caráter mutável da Constituição, em 

razão desse documento não poder ser tratado como um mero pedaço de papel, de forma 

a tornar-se inadequado para viger perante determinada sociedade caso não se adapte às 

novas demandas sociais. Assim, foi destacado que a Constituição deve estar em 

consonância com a realidade fática a qual se insere, nem que para isso ela precise passar 

por determinadas modificações. Conforme mencionado no decorrer do trabalho, os 

procedimentos de alteração constitucional podem ocorrer por duas diferentes vias, a 

formal e a informal.  
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 A via formal de mudança da Constituição está prevista no próprio texto 

constitucional de modo que é percebido que ela própria compreende a necessidade de 

eventual adaptação. Porém, a via informal de alteração constitucional, após a 

promulgação da Constituição de 1988, passou a ser discutida na doutrina brasileira e 

começou a ganhar destaque no cenário jurídico brasileiro. Isso porque, com a ampliação 

da área de atuação do STF e a possibilidade de decisões a respeito da constitucionalidade 

ou não de determinadas normas em sede recursal, a via informal, também conhecida como 

mutação constitucional passou a poder ser suscitada pelo referente tribunal. 

 Devido a importância do assunto, o presente trabalho realizou uma análise 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal com o intuito de analisar e compreender a 

forma como a Corte Constitucional Brasileira vem reconhecendo e aplicando a figura da 

mutação constitucional como maneira de alterar a Constituição por meio da via informal, 

isto é, sem que seja necessário a ocorrência do trâmite formal previsto para a modificação 

do texto constitucional.  

 No presente estudo, procedeu-se com o levantamento de dados jurisprudenciais  

do Supremo Tribunal Federal e análise de suas decisões em sede de controle abstrato ou 

difuso. Para isso, o estudo realizado, através de uma metodologia de análise de conteúdo, 

preocupou-se em evidenciar os usos e sentidos da mutação constitucional aplicados pelos 

Ministros da Suprema Corte em suas decisões e os demais aspectos acerca de sua 

aplicação.  

 Assim, os diversos aspectos demonstrados no decorrer no presente trabalho, 

evidenciaram a compreensão que o Supremo Tribunal Federal possui de sua própria 

função perante o ordenamento jurídico brasileiro como sendo o chamado Guardião da 

Constituição. 
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