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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por escopo, à luz de pesquisa jurisprudencial, legislativa e doutrinária, 
analisar a tendência de ampliação dos efeitos da decisão proferida em controle concreto de 
constitucionalidade, excedendo o efeito que lhe é característico, aproximando-o ao controle 
abstrato de constitucionalidade, e examinar o debate acerca da possibilidade de alteração 
informal do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal. Inicialmente, são tecidas 
considerações acerca do controle de constitucionalidade, seu conceito, suas espécies e 
modalidades. Em seguida, é analisado o controle de constitucionalidade brasileiro, sobretudo o 
controle incidental-difuso. Após, passa-se à abordagem da mutação constitucional, seu conceito 
e limitações, junto ao estudo das mutações inconstitucionais. Por fim, é examinada a 
aproximação dos efeitos do controle de constitucionalidade concreto aos do abstrato e a 
consequente proposta de mutação constitucional do art. 52, inciso X, da Constituição, 
especificamente a discussão realizada pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Reclamação nº 4335. Com base no resultado da pesquisa, é desenvolvida 
conclusão acerca da problemática exposta, a fim de iluminar os debates. 
 

Palavras-Chave: Constituição Federal. Controle de constitucionalidade. Mutação 

constitucional. Supremo Tribunal Federal. Senado Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
In the light of jurisprudential, legislative and doctrinal research, this paper analyzes the Federal 
Supreme Court tendency of extending the effects of the decision handed down in concrete 
constitutionality control, exceeding its characteristic effect, bringing it closer to the abstract 
control of the constitutionality and analysis of the debate about the article 52, item X, of the 
Federal Constitution. Firstly, considerations about the control of constitutionality, its concept, 
its species and modalities are considered. Then, Brazilian constitutionality control is analyzed, 
especially the incidental-diffuse control. Afterwards, we may move onto the constitutional 
mutation approach, its concept and limitations, along with the study of the unconstitutional 
mutations. At last, the approach of the effects of the concrete constitutionality control to the 
effects of the abstract control and a consequent constitutional mutation proposal of art. 52, item 
X, of the Constitution, specifically an argument held by the Ministers of the Supreme Court at 
trial of Complaint nº 4335. Based on research results, is developed a conclusion over exposed 
issue in order to illuminate the debates. 
 

Keywords: Constitution. Constitutional control. Constitutional mutation. Brazilian Supreme 
Courte. Brazilian Senate. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Desde o seu advento, na Constituição brasileira de 1934, o mecanismo de suspensão, 

pelo Senado Federal, da execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal, de modo a atribuir eficácia erga omnes às decisões proferidas pela Excelsa Corte em 

sede de controle concreto de constitucionalidade, foi objeto de muitos debates, tanto em relação 

à natureza da competência do Senado, quanto à extensão da suspensão de execução e a sua 

eficácia temporal. 

 O instrumento de suspenção da execução pelo Senado foi concebido como uma tentativa 

de corrigir o sistema de controle puramente difuso, inspirado no sistema americano, que existia 

no Brasil àquela época, ante a ausência da cultura do stare decisis no direito brasileiro, de 

tradição romano-germânica, o que gerava insegurança jurídica, devido à possibilidade de serem 

proferidas decisões divergentes acerca da constitucionalidade de uma mesma norma.  

As dissidências acerca do referido mecanismo foram intensificadas com o surgimento 

do controle de constitucionalidade pela via de ação direta no Brasil, de forma que, em sede de 

controle abstrato, as decisões do Supremo passaram a ser dotadas de eficácia erga omnes e 

efeito vinculante, juntamente à ocorrência de algumas mudanças no direito brasileiro, as quais 

revelaram uma aproximação dos efeitos do controle concreto de constitucionalidade aos do 

controle abstrato, fenômeno conhecido por abstrativização do controle concreto.  

 Com isso, advieram questionamentos acerca da necessidade de manutenção do 

mecanismo de suspensão pelo Senado Federal, atualmente previsto pelo artigo 52, inciso X, da 

Constituição Federal, tendo em vista sua inadequação ao atual sistema híbrido de controle de 

constitucionalidade brasileiro. Assim, passou-se a defender que as decisões do Supremo 

Tribunal Federal, tomadas em sede de controle concreto de constitucionalidade, deveriam ser 

dotadas de eficácia erga omnes e efeito vinculante, independentemente da intervenção do 

Senado Federal. 

 Outrossim, com lastro em pesquisa doutrinária, legislativa e jurisprudencial, 

considerando a tendência de ampliação dos efeitos da decisão proferida em controle concreto 

de constitucionalidade, excedendo o efeito inter partes que lhe é característico e se 

aproximando aos efeitos do controle abstrato de constitucionalidade, busca-se analisar a 

proposta de mutação constitucional do art. 52, inciso X, da Constituição, e suas possíveis 

consequências ao direito brasileiro, em especial, no que concerne ao princípio da separação dos 

poderes, elencado como cláusula pétrea pela Constituição Federal.  
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Para esse fim, são tecidas considerações acerca do controle de constitucionalidade, seu 

conceito, suas espécies e modalidades. Após, examina-se o controle de constitucionalidade 

brasileiro, traçando um breve histórico e, em seguida, foca-se nas principais inovações trazidas 

pela Constituição de 1988, no que diz respeito ao controle de constitucionalidade. Ato contínuo, 

é estudado, com maior profundidade, o controle incidental-difuso, considerando sua particular 

relevância ao tema aqui abordado.  

Adiante, passa-se ao estudo da mutação constitucional, oportunidade na qual são 

investigados seu conceito e as limitações a ela impostas, além do exame das mutações 

inconstitucionais.  

Analisa-se, ainda, o fenômeno da aproximação do controle de constitucionalidade 

concreto ao abstrato, bem como a proposta de mutação constitucional do art. 52, inciso X, da 

Constituição, notadamente o debate empreendido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal 

na ocasião do julgamento da Reclamação nº 4.335, no qual foram abordadas muitas questões 

atinentes ao objeto deste estudo.  
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2 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE  

 

2.1 CONCEITO E GENERALIDADES 

 

Por ser o ordenamento jurídico um sistema, e por isso pressupor ordem e unidade, suas 

partes precisam coexistir harmoniosamente.  Se essa harmonia for quebrada, serão deflagrados 

mecanismos para restabelecê-la, e o controle de constitucionalidade é um deles, 

compreendendo a averiguação da compatibilidade de lei ou ato normativo infraconstitucional 

em relação à Constituição. Configurada a incompatibilidade, providências são dispostas de 

modo a restaurar a unidade do ordenamento. Por conseguinte, a declaração de 

inconstitucionalidade reconhece a invalidade de uma norma, tendo por intento paralisar sua 

eficácia. Assim, antes de aplicar qualquer norma infraconstitucional, o intérprete deverá realizar 

uma operação mental de controle de constitucionalidade, posto que “aplicar uma norma 

inconstitucional significa deixar de aplicar a Constituição”.1 

 O controle de constitucionalidade é o mecanismo pelo qual se impede que uma norma 

contrária à Constituição subsista no ordenamento jurídico.2 Logo, o sistema de controle de 

constitucionalidade consiste no conjunto de instrumentos derivados da própria Constituição 

para resguardar a sua supremacia, com esteio na necessidade de conservar a soberania do poder 

constituinte em face de qualquer outro poder.3 

 A natural evolução da sociedade em busca da salvaguarda dos direitos individuais em 

face do Poder deu origem ao controle de constitucionalidade. O poder das assembleias se 

contrapôs, paulatinamente, ao poder irrestrito do monarca absoluto. Entretanto, para que o 

poder parlamentar não ficasse ao alvedrio das eventuais maiorias, vislumbrou-se a necessidade 

de restringir o âmbito de seus atos, por meio de normas supralegais, intangíveis em relação à 

forma e ao conteúdo, gerando a noção de Constituição rígida. Essa limitação ao poder do 

Parlamento evidencia o conteúdo político do controle de constitucionalidade.4 

 Entretanto, a inconstitucionalidade não se resume à incompatibilidade da norma com a 

Constituição, tampouco apenas o legislador comete ofensa à Magna Carta. As 

                                                      
1 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 23.  
2 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 44.  
3 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito constitucional. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 140.  
4 Idem. Ibidem. 
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inconstitucionalidades podem ter origem no comportamento de vários agentes, de formas 

diversas. Deste modo, também será inconstitucional o ato ou a omissão do particular que se 

mostrar incompatível com a relação de deveres que a Constituição lhe impõe ou com os direitos 

que garante a outrem, bem como o ato ou a omissão do administrador público que deixar de 

observar os mandamentos e princípios da boa administração ou o ato do juiz que desrespeitar 

as garantias e prerrogativas das partes quando da condução do processo. Independentemente do 

modo que se apresentar a inconstitucionalidade, ou do seu agente causador, ela estará sujeita ao 

controle pelo Poder Judiciário, o qual, ao interpretar e aplicar a Constituição realiza o que se 

conhece por jurisdição constitucional.5 

 Relevante realizar uma observação terminológica no tocante ao uso das locuções 

jurisdição constitucional e controle de constitucionalidade como se sinônimos fossem. Não são 

sinônimos, mas há entre elas uma relação de gênero e espécie, uma vez que jurisdição 

constitucional indica a aplicação da Constituição por juízes e tribunais, podendo ser direta ou 

indireta, ao passo que o controle de constitucionalidade configura uma das formas de exercício 

da jurisdição constitucional – a indireta, pois nele a Constituição é utilizada como referência 

para atribuir sentido a uma norma infraconstitucional, ou como seu parâmetro de validade.6 

  

 Pertinente, ainda, apontar a diferença existente entre controle de legalidade, controle de 

convencionalidade e controle de constitucionalidade. O primeiro está associado ao Direito 

Administrativo, uma vez que tem por propósito a verificação da validade de norma infralegal 

tendo a Legislação como parâmetro, ao passo que o segundo é característico do Direito 

Internacional, posto que, tendo por parâmetro tratados e convenções sobre direitos humanos, 

examina a validade de norma legal. Já o terceiro é próprio do Direito Constitucional, pois 

destina-se à averiguação da validade de norma infraconstitucional perante a Constituição.7   

O controle de constitucionalidade pode ser formal, sendo majoritariamente jurídico,  ao 

examinar se as leis estão em conformidade com a Constituição, se a obra do legislador ordinário 

                                                      
5 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 13-14.  
6 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 25.  
7 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. reform., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 
2017, p. 643.  
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não contraria disposições da Magna Carta acerca da organização dos poderes e suas relações 

horizontais e verticais, além dos ordenamentos decorrentes da forma federativa de Estado.8  

 Já o controle material de constitucionalidade traz consigo mais aspectos políticos, pois 

recai sobre o conteúdo da norma. Deste modo, seu exercício envolve a decisão sobre a matéria 

da regra jurídica, tendo por objetivo adequá-la, não só ao que expressamente dispõe a 

Constituição, mas também ao seu espírito, à sua filosofia e aos seus princípios políticos e 

fundamentais. 9  

 

2.2 ESPÉCIES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE  

 

2.2.1 Quanto à natureza do órgão 

  

2.2.1.1 Politico  

  

 O controle político é aquele exercido por um órgão que tenha essa natureza, em geral 

diretamente conexo ao Parlamento.10 Pode-se dizer, ainda, que há controle político quando a 

verificação de constitucionalidade é realizada por órgão não pertencente ao Poder Judiciário,11 

mas por órgão de representação política12. 

Por reconhecerem que o controle de constitucionalidade das leis tem implicações 

políticas, alguns sistemas constitucionais o atribuíram ao órgão que exerce essa posição de 

destaque no Estado, entendendo ser mais prudente conceder tal atribuição a um corpo político, 

geralmente diverso dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 13 Ademais, há o 

fundamento de que a interpretação da Constituição, pelo fato desta representar mais do que 

                                                      
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 308.  
9 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 310. 
10 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 64. 
11 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 63.  
12 RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 54.   
13 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 310. 
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simples lei, mas um plano de vida cujo sentido está sujeito a reiteradas modificações, deve ser 

reservada a órgãos com sensibilidade política.14  

Esse controle teve origem na França, obra do jurista Sieyès, um dos principais 

legisladores da Revolução Francesa, tendo por objetivo “interpretar e remediar o sentimento 

nacional de desconfiança contra os tribunais do ancien régime”. 15  

  

2.2.1.2 Jurisdicional 

 

 Junto à forma federativa de Estado, o controle jurisdicional de constitucionalidade é 

considerado a contribuição mais importante do constitucionalismo norte-americano às 

democracias ocidentais.16  

Neste, o controle de constitucionalidade da lei é exercido por um órgão jurisdicional, 

que, quando adotado, segundo Paulo Bonavides, “produz um grave problema teórico, 

decorrente de o juiz ou tribunal investido nas faculdades desse controle assumir uma posição 

eminencialmente política”17.  

 Em contraponto, entende Michel Temer que o controle de constitucionalidade exercido 

pelo Poder Judiciário é exclusivamente jurisdicional, tendo em vista que se restringe a declarar 

a inconstitucionalidade, ou seja, diz o direito aplicável a uma controvérsia, como o faz em outras 

questões por ele apreciadas.18 

 No mesmo sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma que “o controle judiciário 

tem por si a naturalidade”, devido ao fato de a verificação de constitucionalidade configurar um 

caso particular de verificação de um ato à lei - neste caso, à Constituição -, tarefa que é 

desempenhada rotineiramente pelo Judiciário.19  

                                                      
14 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 63.  
15 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 310-311. 
16 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – Legitimidade democrática e instrumentos de 
realização. 3. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 25. 
17 BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 312. 
18 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 46. 
19 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 63.  
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 Originado nos Estados Unidos, o controle jurisdicional representou a superação do 

princípio da supremacia do Parlamento pela supremacia da Constituição, cabendo ao Poder 

Judiciário atuar como o seu guardião, mesmo que isso significasse a invalidação dos atos do 

Poder Legislativo.20   

Apesar de a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, não mencionar expressamente 

um controle de constitucionalidade das leis a ser exercido por seus tribunais, como também não 

faz menção ao princípio da separação dos poderes, o juiz Marshall valeu-se do artigo VI, 

cláusula segunda e do artigo III, Seção 2, §1º, da Constituição americana, aliado a um apurado 

raciocínio lógico, para elaborar sua argumentação acerca da supremacia da lei constitucional 

sobre a lei ordinária. Desta forma, desenvolveu a seguinte proposição: ou a Constituição 

controla todo ato legislativo que a contrarie, considerando o fato de que os poderes do 

Legislativo estão por ela definidos e limitados, ou o Legislativo poderá modificar a Constituição 

através de um ato ordinário. Asseverou, ainda, que o Poder Judiciário tem o dever de declarar 

o direito e, assim, incumbe a ele determinar ou não a aplicação de uma lei se esta contrariar a 

Constituição.21  

 A lógica basilar do judicial review, desenvolvida por Marshall, é que, em razão da 

supremacia da Constituição, a lei com ela incompatível é nula. Deste modo, se fosse o 

Legislativo o poder competente para aferir a constitucionalidade das leis, e não o Judiciário, um 

mesmo órgão estaria produzindo e fiscalizando a lei, o que o tornaria onipotente.22  

 Malgrado as objeções em relação ao controle judicial de constitucionalidade, comumente 

relacionadas à manutenção de princípios substanciais, tais como os da separação e igualdade 

dos Poderes, prevalece a sua importância, desde a sentença do juiz Marshall no caso Marbury 

vs. Madison, em 1803. Assim, por sua adequação às Constituições rígidas, quando exercido de 

acordo com o interesse das sociedades, “é coluna de sustentação do Estado de direito, onde ele 

se alicerça sobre o formalismo hierárquico das leis”.23 

 

                                                      
20 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – Legitimidade democrática e instrumentos de 
realização. 3. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 25. 
21 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 317-318. 
22 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 66-67.  
23 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 312. 
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2.2.2 Quanto ao momento do exercício 

 

2.2.2.1 Preventivo 

 

O controle preventivo, também conhecido como prévio e a priori é aquele exercido 

antes da conversão de um projeto de lei em lei, tendo por objetivo evitar que um ato 

inconstitucional entre em vigor.24 Assim, tem por objeto leis ou atos normativos que estão em 

formação, ou que ainda não foram publicados, apesar de já terem sido concluídos.25 Seu 

desiderato é impedir a inserção de normas, que já revelam em seus projetos discordância com 

a Constituição, no ordenamento jurídico.26 

 O órgão que o realiza não declara nulidade, mas propõe a eliminação de eventuais 

inconstitucionalidades. É o modo típico de atuação do Conselho Constitucional francês, sendo 

adotado também em Portugal e no Brasil.27 

 

2.2.2.2 Repressivo 

 

O controle repressivo, sucessivo ou a posteriori é exercido após o processo legislativo, 

quando a lei já está em vigor, tendo como finalidade paralisar a sua eficácia.28 Logo, tem por 

objeto leis ou atos normativos já concluídos e publicados no veículo da imprensa oficial.29 

Pode ser exercido por dois meios diferentes: a via incidental e a de ação, sendo utilizado 

“tanto para suprimir normas inconstitucionais (ação) como suprir omissão (inação)”.30 

 

                                                      
24 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016., p. 67.  
25 RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 62.   
26 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 46-47. 
27 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 67-68.  
28 Idem. Ibidem, p. 69.  
29 RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 62.   
30 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 47. 
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2.3 MODALIDADES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE JURISDICIONAL 

 

2.3.1 Quanto ao número de órgãos 

 

2.3.1.1 Difuso 

 

 O controle judicial de constitucionalidade será difuso quando todo e qualquer juiz ou 

tribunal puder reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma e, por consequência, afastar a 

sua aplicação ao caso concreto levado à corte. Sua origem coincide com a do controle 

jurisdicional em geral, qual seja, o caso Marbury vs. Madison.31 

No controle difuso, também chamado de método ou sistema americano, todos os órgãos 

do Poder Judiciário, inferiores ou superiores, estaduais ou federais, têm o poder-dever de efetuá-

lo, deixando de aplicar, nos casos concretos, as leis inconstitucionais.32 Considerando o aparato 

jurisdicional como um todo, no controle difuso há uma dispersão da competência para efetuar 

o controle de constitucionalidade.33 

 

2.3.1.2 Concentrado 

 

Já o controle concentrado de constitucionalidade é exercido por um único órgão, ou, no 

máximo, por número determinado de órgãos do Poder Judiciário, criados com esta finalidade 

ou que tenham essa atividade como principal função.34 Assim, a um único tribunal ou 

determinado número de órgãos é confiada a competência para a fiscalização da 

constitucionalidade das leis ou atos normativos.35 Também é conhecido como sistema ou 

método austríaco, pois foi adotado pela primeira vez na Constituição da Áustria, de 1920, por 

                                                      
31 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 69. 
32 Idem. Ibidem, p. 69-70.  
33 RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 68.   
34 BARROSO Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 70. 
35 RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 68.   



16 
 

 

influência doutrinária de Hans Kelsen, sendo adotado posteriormente pela maioria dos tribunais 

constitucionais europeus.36  

 Além da influência de Kelsen, seu desenvolvimento foi impulsionado nos países 

continentais europeus pela inexistência de stare decisis - figura que indica que os julgados de 

um tribunal superior vinculam todos os demais órgãos judiciais da mesma jurisdição - em seus 

sistemas judiciais e pela existência de magistratura de carreira para a composição dos 

tribunais.37  

 

2.3.2 Quanto ao modo de exercício 

 

2.3.2.1 Por via incidental 

  

O controle por via incidental ou incidenter tantum, também conhecido por controle 

concreto e controle por via de exceção, ocorre quando, no curso de um pleito, uma das partes 

argui a inconstitucionalidade de lei que aplicar-se-ia àquela questão. A decisão que trata da 

controvérsia constitucional não tem por consequência a anulação da lei, mas apenas a sua não 

aplicação àquele determinado caso, se considerada inconstitucional. Deste modo, a lei tida 

como inconstitucional no caso concreto não é retirada do ordenamento jurídico, podendo ser 

aplicada em outra ocasião, o que Paulo Bonavides chama de relatividade da coisa julgada.38  

Assim, a questão constitucional é levada ao Poder Judiciário como causa de pedir, 

fundamento jurídico do pedido, da pretensão, mas não é a pretensão propriamente dita. Logo, 

o objeto principal da ação é a solução do caso concreto, não a declaração de 

inconstitucionalidade. Por caber ao juiz decidir a questão a ele levada, deve, para atingir esse 

fim, resolver a questão acerca da constitucionalidade da norma.39 

                                                      
36 BARROSO Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 70.  
37 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 70.  
38 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 312-313. 
39 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 47-48. 
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 Qualquer indivíduo cujo direito foi lesado ou ameaçado de lesão tem legitimidade para 

provocar o Judiciário, incidentalmente, acerca da questão da inconstitucionalidade de norma, 

sendo o efeito da decisão, em regra, inter partes.40 

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho aponta que, como o controle difuso, o controle 

incidental apresenta como inconveniente a possibilidade de juízes apreciarem a validade de uma 

lei de formas diferentes, o que tem por consequência a aplicação da lei a alguns casos e não a 

outros, bem como a incerteza em relação ao direito até a decisão do Tribunal especializado, ou 

o mais alto. Para evitar este inoportuno, os juristas passaram a buscar ferramentas, ainda que 

esbarrando na separação de poderes, como ocorre nos Estados Unidos, onde se admite que uma 

questão de inconstitucionalidade seja levada aos tribunais através de ação declaratória ou de 

injunção.41  

2.3.2.2 Por via de ação direta 

 

 Hans Kelsen concebeu a proposta de que um órgão jurisdicional detivesse toda a 

competência decisória em matéria constitucional. Essa concepção foi positivada na 

Constituição austríaca de 1920, originando o sistema austríaco de controle de 

constitucionalidade, concentrado em uma Corte especial, por via principal.42 

Através do controle de constitucionalidade por via de ação direta é possível realizar o 

controle em abstrato da norma, sendo, portanto, um controle direto. A questão constitucional é 

levada ao Poder Judiciário como pedido, pretensão em si, e não como causa de pedir, 

fundamento, de modo que a própria lei é o objeto de um processo destinado à averiguação de 

sua conformidade à Constituição.43   

A ação direta é conduzida por meio de um processo objetivo, o qual, tecnicamente, não 

apresenta lide, tampouco partes, não envolvendo a defesa de interesses propriamente ditos. Em 

razão dessa natureza institucional, a legitimidade para propor ação direta de 

inconstitucionalidade é comumente restrita a órgãos e entidades. Em regra, terá como objeto 

uma norma e seu alegado conflito com a Constituição. Porém, também pode a corte 

                                                      
40 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 48. 
41 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 65.  
42 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 321. 
43 RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 74-75.   
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constitucional, por via de ação direta, declarar a inconstitucionalidade de uma omissão, de 

inércia ilegítima na edição de norma, que inviabilize um direito previsto pela Carta Magna.44  

 Nessa via, a lei impugnada perante um tribunal poderá perder a sua validade e, por 

consequência, ser anulada erga omnes, por ser o comportamento ativo ou omissivo do 

legislador tido como objeto mediato do processo, com efeitos que atingem a todos e, uma vez 

declarado inconstitucional, deve ser combatido por instrumentos dotados de eficácia geral.45 

  

  

                                                      
44 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 73.  
45 RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 84-85.   
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3 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

3.1 ESCORÇO HISTÓRICO  

 

À época do Brasil Colônia, Portugal distribuiu o Poder Judiciário em inúmeros cargos, 

tentando a Coroa, na medida do possível, mantê-lo a ela fiel, de modo que os julgamentos 

deveriam ser proferidos em favor da Coroa e da elite local. A exemplo da Casa de Suplicação 

de Portugal, foi criada, em 1808, a Casa de Suplicação do Brasil, sendo possível vislumbrar a 

existência de um mecanismo similar ao controle de constitucionalidade, o qual tinha por 

objetivo eliminar do Direito as normas incompatíveis com as normas da Coroa, bem como 

reprimir o pluralismo jurídico e concentrar os poderes desta.46 

A Constituição imperial, de 1824, outorgada por D. Pedro I, atendia à noção 

constitucionalista predominante na Europa no início do século XIX, considerando que o poder 

emanava de Deus e do povo, simultaneamente.47 À época, ante a existência do Poder 

Moderador, era atribuição do Imperador resolver os conflitos entre os Poderes, o que era 

realizado, evidentemente, no âmbito político, e não jurídico, agravando o desprestígio da Magna 

Carta. Não trazia qualquer disposição relativa ao controle de constitucionalidade propriamente 

dito.48 A própria Assembleia Geral tinha a atribuição de interpretar as leis e de legislar sem 

receio de que a lei não fosse considerada razoável.49 

A via incidental é atualmente considerada tradicional no direito brasileiro, uma vez que 

inaugurada com a Constituição de 1891, graças ao sistema republicano e federativo. Através 

da referida Magna Carta, a Justiça da União e as justiças dos Estados foram consideradas 

competentes para deixar de aplicar atos inconstitucionais, tanto os provenientes do Executivo 

como do Legislativo. Conforme as características dessa via, as decisões aplicar-se-iam a cada 

                                                      
46 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. SOUZA, Débora Cardoso de. Os riscos para a Democracia de uma 
Compreensão Indevida das Inovações no Controle de Constitucionalidade. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira 
de (Coord.). SARMENTO, Daniel (Coord.). BINENBOJM, Gustavo (Coord.). Vinte anos da Constituição Federal 
de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 93-94. 
47 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito constitucional. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 164. 
48 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – Legitimidade democrática e instrumentos de 
realização. 3. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 122. 
49 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito constitucional. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 165. 
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caso particular, apresentando eficácia inter partes, portanto.50 Foi, assim, introduzido no Brasil 

o sistema de controle judicial incidental e difuso da constitucionalidade das leis.51 

A via de ação surgiu anos depois, com a Constituição de 1934, apresentando 

peculiaridades, tais como: a) a instituição de maioria absoluta de votos da totalidade dos juízes 

como requisito para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; b) a 

competência atribuída ao Senado Federal para suspender a execução total ou parcial de qualquer 

lei ou ato, deliberação ou regulamento, que houver sido declarado inconstitucional pelo 

Judiciário; c) a provocação do Procurador-Geral da República para dar conhecimento à Corte 

Suprema da lei federal que decretou intervenção Federal da União em Estado-membro, caso 

houvesse inobservância de princípios constitucionais, de forma que fosse declarada a 

inconstitucionalidade; d) a instituição do mandado de segurança.52  

Dentre as inovações supracitadas, a segunda representou uma tentativa da Constituição 

de 1934 de criar um corretivo para o sistema de controle puramente difuso que havia no Brasil 

até então, considerando a divergência de entendimentos entre juízes e a inexistência de um 

sistema de vinculação aos precedentes, como o stare decisis, ante a possibilidade de serem 

proferidas decisões divergentes acerca da constitucionalidade de uma mesma norma, o que 

gerava insegurança jurídica e desrespeito à isonomia. Deste modo, em seu art. 91, inciso IV, foi 

atribuída ao Senado Federal a competência para suspender, no todo ou em parte, a execução de 

ato jurídico declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).53 Além disso, em 

razão da segurança jurídica, com o objetivo de evitar inconstâncias de entendimento na 

jurisprudência, foi consagrado quórum especial para declarar a inconstitucionalidade, de modo 

que, apenas pela maioria da totalidade dos membros dos tribunais, poderiam ser pronunciados 

inconstitucionais leis e atos normativos.54 

Entretanto, a Constituição do Estado-Novo, de 1937, autoritária e outorgada por 

Getúlio Vargas, ao sujeitar a decisão dos tribunais acerca da constitucionalidade de uma norma 

a um reexame pelo Parlamento, inferiorizou a via de ação, convertendo-a numa técnica de 

controle político.55 Durante a sua vigência, os integrantes do Parlamento não foram elegidos, 

                                                      
50 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 337-339.  
51 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – Legitimidade democrática e instrumentos de 
realização. 3. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 124.  
52 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 339-340.  
53 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – Legitimidade democrática e instrumentos de 
realização. 3. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 124-125.  
54 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda 
Constitucional n. 76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 202. 
55 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 340-341.  
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podendo o Chefe do Executivo dispor sobre todas as matérias, inclusive emendas 

constitucionais, mediante decretos-leis.56 Estagnação e retrocesso foram seus traços marcantes 

no que concerne ao controle de constitucionalidade, tendo apenas mantido o controle difuso e 

o quórum especial para decretar a inconstitucionalidade.57 

A Constituição de 1946 retomou o caminho aberto pela Carta de 1934, reproduzindo-

a com pequenas alterações no que diz respeito ao controle de constitucionalidade por via de 

ação. Durante sua vigência, a Lei nº 2.271, de 22 de julho de 1954, e a Lei nº 4.377, de 1º de 

junho de 1964, disciplinaram a matéria de controle de constitucionalidade, dando, a primeira, 

origem à arguição de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ponto de 

partida para a novel forma de controle, o da via de ação, que se somava ao controle por via 

incidental.58 O artigo 2º da Emenda Constitucional (EC) nº 16, de 26 de novembro de 1965, deu 

nova redação à alínea k do artigo 101, inciso I, da Constituição de 1946, atribuindo competência 

à Suprema Corte para processar e julgar originariamente a representação de 

inconstitucionalidade, encaminhada pelo Procurador-Geral da República, contra lei ou ato 

normativo, federal ou estadual,59 inaugurando, oficialmente, a fiscalização abstrata de normas 

no Brasil60.  

 A Constituição de 1967 preservou os controles difuso e abstrato, nos moldes da Magna 

Carta de 1946, ampliou a representação interventiva para garantir os princípios sensíveis e o 

provimento da execução das leis federais, bem como transferiu a competência para suspender 

o ato estadual ao Presidente da República.61 A Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro 

de 1969 introduziu a ação direta em âmbito estadual, mas restrita aos casos de intervenção do 

Estado em Município. E, finalmente, a Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de 1977, 

encerrou a controvérsia a respeito do cabimento de liminar em representação de 

inconstitucionalidade, confirmando, expressamente, a competência do Supremo Tribunal 

Federal para deferi-la, bem como instituiu a “representação para interpretação de lei ou ato 

normativo federal ou estadual”, através da qual o STF, por meio de representação do 

                                                      
56 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito constitucional. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 172. 
57 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda 
Constitucional n. 76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 202. 
58 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 341-342. 
59 Idem. Ibidem. 
60 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda 
Constitucional n. 76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203. 
61 Idem. Ibidem. 
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Procurador-Geral da República, poderia fixar o sentido de uma norma em tese e com caráter 

vinculante.62 

 

3.2 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

  

“O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade é dual ou paralelo, eis que 

coexistem todas as espécies e modalidades admitidas em Direito Comparado”.63 A Constituição 

da República Federativa do Brasil (CRFB), de 1988, apesar de manter a combinação do controle 

por via incidental e, em regra, difuso, de inspiração americana, com o controle por via principal 

e, em geral, concentrado, de inspiração europeia, trouxe um conjunto de inovações com 

relevantes consequências práticas.64 

 O rol de legitimados para propor a ação declaratória de inconstitucionalidade foi 

ampliado, de modo que, além do Procurador-Geral da República, são legitimados para propô-

la: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a 

Mesa da Assembleia Legislativa, o Governador do Estado, o Conselho da Ordem dos 

Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.65 Referida inovação 

representou “o fim do monopólio exercido pelo Procurador-Geral da República em relação à 

propositura da ação direta de inconstitucionalidade”.66 

Além disso, foi criada a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de inspiração 

constitucional portuguesa, tendo por objetivo resolver o problema da eficácia das normas 

constitucionais programáticas ante o comportamento omissivo do legislador, principalmente 

em relação a direitos sociais, bem como a introdução do mandado de injunção pelo artigo 5º, 

inciso LXXI.67  

                                                      
62 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 87.  
63 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. reform., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 
2017, p. 660. 
64 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 87. 
65 Idem. Ibidem. 
66 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. edição, revista e atualizada até a EC nº 71, 
de 29-11-2012. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 53. 
67 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. atual. São Paulo:  Malheiros, 2013, p. 344 
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 Ademais, recriou, em seu artigo 125, parágrafo 2º, a ação direta de inconstitucionalidade 

em âmbito estadual, chamada de representação de inconstitucionalidade; passou a prever uma 

ferramenta de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), disposta pelo 

artigo 102, parágrafo 1º; e limitou o recurso extraordinário às questões constitucionais no artigo 

102, inciso III68.  

Outra inovação se deu através da EC nº 3, de 17 de março de 1993, a qual instituiu, 

através do artigo 102, inciso I, alínea a, a ação declaratória de constitucionalidade (ADC) ao 

direito brasileiro, a qual tem como pressuposto a controvérsia acerca da constitucionalidade da 

lei, tendo como objetivo a solução desses conflitos e a confirmação (ou não) da presunção de 

constitucionalidade daquela norma.69 

O controle incidental e difuso é previsto por meio da disposição de cabimento de recurso 

extraordinário, pelo artigo 102, inciso III70, da qual decorre a viabilidade de declaração de 

inconstitucionalidade por juízes e tribunais. Ao passo que, o controle principal, via ação direta 

e concentrado, pode ser exercido perante o Supremo Tribunal Federal, em se tratando de ação 

direta de inconstitucionalidade que tem por objeto lei ou ato normativo federal ou estadual em 

face da Constituição Federal, bem como de ação declaratória de constitucionalidade, instituída 

pela EC nº 3/93, na forma do artigo 102, inciso I, alínea a71; e perante o Tribunal de Justiça do 

Estado nos casos de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais 

ou municipais, tendo a Constituição estadual como norma parâmetro.72 

 A Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, regulamenta o processo e o julgamento da 

ação direta de inconstitucionalidade, bem como da ação declaratória de constitucionalidade. Já 

a Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, disciplina o processo e o julgamento da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental.73   

                                                      
68 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 88. 
69 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. edição, revista e atualizada até a EC nº 71, 
de 29-11-2012. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 53-60.  
70 Constituição Federal de 1988: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 
Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal” (alínea incluída pela EC n. 45/2004). 
71 Constituição Federal de 1988: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: I — processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal”. 
72 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 88. 
73 Idem. Ibidem, p. 89. 
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 O controle preventivo, realizado por órgãos de natureza política, possibilita a análise da 

constitucionalidade de proposta de emenda à Constituição e de projeto de lei pelos Poderes 

Executivo e Legislativo. Já o controle repressivo, efetuado por órgão de natureza judicial, 

permite a declaração de inconstitucionalidade de emenda à Constituição e de lei, por parte do 

Poder Judiciário.74 

 Em caráter excepcional, há possibilidades de controle repressivo-político e de controle 

preventivo-judicial. O primeiro se dá quando da sustação de atos normativos do Poder 

Executivo, quando estes exorbitarem dos limites da delegação legislativa ou do poder 

regulamentar, com lastro no art. 49, inciso V, da Constituição75. Ao passo que o segundo ocorre 

na hipótese de mandado de segurança impetrado por membro do Congresso Nacional contra a 

proposta de emenda ou o projeto de lei que viole os limites do poder de reforma constitucional, 

nos termos do art. 60, parágrafo 4º, da Constituição Federal76, sob o fundamento de ter o 

impetrante o direito líquido e certo de não ser obrigado a participar de processo legislativo 

inconstitucional, sendo este remédio julgado pelo Supremo Tribunal Federal.77 

É perceptível a tendência à expansão da jurisdição constitucional abstrata e concentrada 

no Brasil, para a qual contribuiu o aumento do número de legitimados ativos para o ajuizamento 

da ação direta de inconstitucionalidade, bem como a introdução da ação declaratória de 

constitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito fundamental ao direito 

brasileiro.78 Entretanto, a via incidental é de grande valia, tendo em vista que ainda é a única 

forma de um cidadão comum questionar a constitucionalidade de uma norma.  

 

3.3 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO-INCIDENTAL 

 

                                                      
74 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. reform., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 
2017, p. 661. 
75 Constituição Federal de 1988: “Art. 49.  É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) V - sustar os 
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa;”. 
76 Constituição Federal 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.”. 
77 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. reform., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 
2017, p. 661.  
78 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 90.  
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Apesar do alargamento do controle por via de ação direta, o controle de 

constitucionalidade incidental - também chamado de incidenter tantum, por via de defesa, por 

via de exceção ou sistema americano - faz parte da tradição brasileira, pois, conforme abordado 

anteriormente, foi expressamente previsto pela primeira vez na Constituição de 1891, sendo, 

ainda, a única via acessível ao cidadão comum para a tutela de seus direitos subjetivos 

constitucionais.79 

O controle incidental de constitucionalidade é realizado no desempenho da função 

judicial, que se constitui na interpretação e aplicação do direito de forma a solucionar litígios, 

pressupondo a existência de um processo, um conflito de interesses, e, nessa circunstância, 

tenha sido suscitada a inconstitucionalidade de lei que seria aplicada ao caso concreto em 

questão. Assim, se o juiz ou tribunal entender que a norma é incompatível com a Constituição, 

deve declarar sua inconstitucionalidade e deixar de aplicá-la àquele caso. Podem ser objeto de 

controle incidental de constitucionalidade normas de qualquer hierarquia, provenientes de 

qualquer dos três níveis de poder, incluindo as anteriores à Constituição.80 

 Originariamente era reconhecida como argumento a ser utilizado pelo réu como fulcro 

para desobrigar-se da observância à norma dita inconstitucional, razão pela qual também é 

conhecida como via de exceção. Entretanto, o autor de uma ação também pode postular a 

declaração incidental de inconstitucionalidade de uma norma, de modo a não ser submetido a 

seus efeitos, bem como pode fazê-lo o Ministério Público, tanto atuando como parte quanto 

como custos legis, além de terceiros que tenham intervindo legitimamente. Ademais, o juiz ou 

o tribunal pode, de ofício, quando as partes permanecerem silentes a esse respeito, suscitar a 

questão constitucional incidentalmente.81 

 Havendo conflito de interesses, pretensão resistida, ato concreto de uma autoridade ou 

ameaça de que venha a ser praticado, pode a questão ser levantada, independentemente da 

natureza do processo ou do rito processual. Relevante recordar que, conforme apontado outrora, 

o controle incidental só pode ocorrer numa pretensão subjetiva, ou seja, o objeto do pedido não 

é a declaração de inconstitucionalidade da lei, mas a proteção de um direito que poderia vir a 

ser atingido por ela. Por isto, a questão constitucional suscitada incidentalmente é chamada de 

                                                      
79 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 116.  
80 DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade e 
remédios constitucionais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 294-296. 
81 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 116-117. 



26 
 

 

questão prejudicial ou preliminar, pois precisa ser decidida previamente, como pressuposto 

lógico para a solução da questão central.82 

 Pelo fato de se dar no caso concreto, a declaração de inconstitucionalidade, enquanto 

mera questão da lide está restrita aos seus limites objetivos e subjetivos. Portanto, em regra, 

opera efeitos apenas inter partes.83 Deste modo, ainda que o ato normativo seja declarado 

inconstitucional, continuará válido em relação a terceiros, posto que a declaração, nesse 

contexto, não anula a lei, mas apenas impede sua aplicação àquele caso concreto.84 

 Por ser o guardião da Constituição e a instância máxima da jurisdição brasileira, 

demandas podem ser levadas ao Supremo Tribunal Federal pela via incidental através da 

interposição de recursos ou da propositura de ações constitucionais de sua competência 

originária. Assim, a Constituição Federal estabelece meios de acesso à jurisdição difusa do STF. 

Compete ao Supremo, por exemplo, processar e julgar mandados de segurança, quando a 

autoridade coatora indicada possuir prerrogativa de foro, e habeas corpus, quando o paciente 

tiver tal prerrogativa. Além destes, a Corte Suprema tem competência originária para apreciar 

a reclamação - de modo a preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões -

, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados, a extradição solicitada por estado 

estrangeiro, tal como o recurso ordinário constitucional e o recurso extraordinário.85  

 Como expõe Gustavo Binenbojm, “a introdução do sistema difuso em países ligados à 

tradição romano-germânica, (...) que não conhecem o princípio do precedente vinculativo (stare 

decisis), típico dos sistemas de common law”86, acabou por gerar problemas, em especial, no 

que diz respeito à segurança jurídica, como a aplicação de uma lei por um juiz e o afastamento 

da mesma por outro, sob o argumento de inconstitucionalidade. Além disso, há a possibilidade 

de formação de contrastes manifestos entre órgãos judiciários de graus diversos, como juízes 

de primeiro grau – em geral, mais jovens e progressistas – e juízes de instâncias superiores – 

comumente mais ligados à tradição e mais conservadores -, ocasionando incerteza do direito. 

O número exorbitante de ações iguais que não têm uma solução célere e homogênea, além de 

                                                      
82 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito constitucional. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 191. 
83 APPIO, Eduardo. Controle de Constitucionalidade no Brasil. 3. reimpr. Curitiba: Juruá, 2005, p. 77. 
84 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 48. 
85 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1099-1100. 
86 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – Legitimidade democrática e instrumentos de 
realização. 3. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 40. 
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dificultar o funcionamento do Judiciário, promove conflitos sociais e descrédito das 

instituições.87 

   

3.3.1 Efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade 

  

 O controle de constitucionalidade brasileiro, como visto, surgiu com a instituição do 

sistema republicano, sendo à época, exclusivamente difuso, nos moldes do direito norte-

americano. Entretanto, não havia no Brasil, tampouco há, a cultura do stare decisis, tendo sido 

o sistema americano adotado apenas em parte, deixando em aberto a problemática da eficácia 

da decisão em relação a terceiros. Por consequência, foi intensificado o inconveniente do 

controle difuso, colocando em risco os princípios da isonomia e da segurança jurídica ao 

possibilitar a existência de decisões divergentes acerca da constitucionalidade de um mesmo 

preceito normativo. Assim, considera-se que as decisões proferidas em controle incidental de 

constitucionalidade, a rigor, vinculam apenas as partes litigantes, ou seja, operam efeitos apenas 

inter partes.88 

 Quando na via incidental, a declaração de inconstitucionalidade não anula, tampouco 

revoga a lei, permanecendo esta com vigência, eficácia e aplicabilidade, ao menos até que o 

Senado Federal suspenda sua executoriedade,89 na forma do art. 52, inciso X, da Constituição, 

o qual será analisado com maior profundidade adiante, em tópico separado. 

 Por ser a questão prejudicial, a sentença é declaratória, fazendo coisa julgada no caso e 

entre as partes. Deste modo, ainda que um juiz ou tribunal entenda pela inconstitucionalidade 

da lei, afastando sua aplicação àquele caso, outro juiz ou tribunal poderá aplicá-la por entendê-

la constitucional.90 

 Cabe apontar, ainda, que a constitucionalidade pode ser rediscutida em outro processo. 

Isto porque, em sede incidental, a declaração de inconstitucionalidade “não é revestida pela 

autoridade de coisa julgada material, pois a imutabilidade do conteúdo do pronunciamento 

                                                      
87 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional – Legitimidade democrática e instrumentos de 
realização. 3. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 40-41. 
88 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 28-30. 
89 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. edição, revista e atualizada até a EC nº 71, 
de 29-11-2012. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 55. 
90 Idem. Ibidem, 2013, p. 56.  
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jurisdicional contra o qual não é cabível nenhum recurso é objetivamente limitado à questão 

principal”, da qual a discussão acerca da constitucionalidade da norma não faz parte.91 

 Quanto à perspectiva temporal, a declaração de inconstitucionalidade incidental opera 

efeitos ex tunc, retroagindo ao momento de surgimento do ato inconstitucional. Entretanto, esta 

compreensão tradicional, baseada no modelo estadunidense da nulidade, foi relativizada no 

Brasil, posto que o Supremo Tribunal Federal passou a considerar possível, em razão de 

relevante interesse público, a modulação dos efeitos da decisão no tempo, como já ocorria no 

controle abstrato. Foi o que ocorreu no Recurso Extraordinário “Mira Estrela”92. No caso, o 

Supremo declarou a inconstitucionalidade da Lei Orgânica Municipal que estabelecia o número 

de vereadores de modo tido como inconstitucional e, para não prejudicar as decisões tomadas 

pela Câmara dos Vereadores, bem como os vereadores eleitos, que exerceram suas 

competências de boa-fé, foi decidido que a declaração de inconstitucionalidade teria efeitos pro 

futuro.93   

 

3.3.2 A cláusula de reserva de plenário 

 

 O art. 97, da Constituição Federal, exige, para a declaração de inconstitucionalidade de 

lei ou ato normativo por parte dos tribunais, o voto da maioria de seus membros ou do respectivo 

órgão especial.   

 Deste modo, em regra, o órgão fracionário não pode, isoladamente, declarar a 

inconstitucionalidade de uma lei, devendo sobrestar o julgamento do caso concreto e remeter 

os autos ao pleno ou ao órgão especial, para que este decida acerca da inconstitucionalidade.94 

A decisão do Plenário, ou do órgão especial, que é irrecorrível, vincula o órgão fracionário, 

sendo incorporada ao julgamento como premissa inafastável.95 

                                                      
91 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. 9. ed. reform., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 
2017, p. 690. 
92 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 197.917. Min. Rel. D. J. 07/05/2004. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=235847>. Acesso em 17 set. 2017. 
93 DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de Processo Constitucional: controle de constitucionalidade 
e remédios constitucionais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 301. 
94 FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. Controle de constitucionalidade e seus efeitos.3. ed. rev. e atual. 
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 45. 
95 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1092. 
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 Importante apontar que a Súmula Vinculante 1096 define que o afastamento da incidência 

da lei, ainda que a sua inconstitucionalidade não seja expressamente declarada, viola a cláusula 

de reserva de plenário.97 

 Há, no entanto, algumas exceções à regra do art. 97, da Constituição. O art. 949, do 

Código de Processo Civil (CPC), dispensa a observância ao princípio da reserva de plenário 

quando já houver pronunciamento do órgão especial ou do plenário do próprio tribunal, bem 

como do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ademais, no Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário com Agravo nº 792.56298, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as turmas 

recursais e os juizados de pequenas causas não são atingidos pelo art. 97, da Constituição, pelo 

fato destes, tendo em vista a configuração atribuída pelo legislador, não funcionarem, na esfera 

recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial. 

 

3.3.3 Suspensão de execução: o artigo 52, inciso X, da Constituição 

  

O artigo 52, inciso X, da Constituição, concede ao Senado Federal a competência 

privativa para “suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional 

por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”.  

Deste modo, nas hipóteses de controle incidental, a decisão definitiva do Supremo é 

comunicada por este ao Senado Federal, cabendo à Alta Casa do Congresso “suspender a 

execução do ato, o que significa suspender-lhe a eficácia”.99 Conforme a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, a suspensão de eficácia, quando for a inconstitucionalidade 

declarada em ação direta, é desnecessária, posto que esta possui efeito erga omnes e imediato, 

salvo se disposto em sentido diverso.100  Logo, o dispositivo só se aplica às decisões da Corte, 

                                                      
96 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 
97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. DJe de 27.6.2008. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1216>. Acesso em: 10 
set. 2017. 
97 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1093. 
98 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 792.562 AgR, rel. min. Teori Zavascki, julg. 18-3-2014, 2ª Turma, 
DJE de 2-4-2014. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5568018>. Acesso em 11 jun. 2017. 
99 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 69. 
100 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38. ed., rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 69.  
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proferidas em caso concreto, em sede de controle incidental. O mecanismo de suspensão da 

execução, pelo Senado Federal, de lei declarada inconstitucional pelo STF se justifica pela 

economia e celeridade processuais.101  

Michel Temer entende que o Senado tem a possibilidade de retirar parcialmente a 

eficácia de uma lei que o STF declarou, em seu todo, inconstitucional, não estando obrigado, 

portanto, a suspender a execução na mesma extensão da declaração realizada pelo Supremo. 

Adiciona, ainda, que há discricionariedade no ato do Senado, sendo possível que suspenda, ou 

não, a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.102 

  Em contraponto, Gilmar Ferreira Mendes sustenta não ser possível que o Senado restrinja 

ou amplie a extensão do julgado proferido pela Excelsa Corte, devendo a suspensão de 

execução ter a mesma extensão da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em caso 

concreto.103  

 Acerca da eficácia temporal da suspensão da execução, o supracitado jurista sustenta que 

esta será ex tunc, de modo que afetará a aplicação prospectiva da norma, bem como permitirá a 

revisão dos atos praticados com lastro na lei inconstitucional.104  

 Ao passo que José Afonso da Silva defende que a suspensão da execução do Senado tem 

eficácia ex nunc, considerando que a manifestação da Alta Casa do Congresso não revoga a lei, 

tampouco a anula, mas apenas lhe retira a eficácia. Assim sendo, até então, a lei existiu, sendo 

aplicada, revelando eficácia e produzindo seus efeitos de forma válida.105 

Para Teori Zavascki, o instituto da suspensão da execução da norma não deve ser 

confundido com a sua revogação. A norma revogada deixa de incidir a partir de sua revogação, 

porém incidiu sobre os acontecimentos ocorridos durante a sua vigência validamente, de modo 

que pode e deve ser aplicada para a apreciação de controvérsias sobre os fatos jurídicos 

anteriores. Já no caso da suspensão, por ser a norma inconstitucional nula desde a sua origem, 

nunca teve aptidão para incidir e sua declaração de inconstitucionalidade em sede de controle 

difuso-incidental implica o reconhecimento judicial, vinculante para as partes, de que, no caso 

em tela, não ocorreu incidência, e a resolução do Senado Federal universaliza essa 

                                                      
101 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda 
Constitucional n. 76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 225.  
102 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 49. 
103 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e 
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104 Idem. Ibidem, p. 1111. 
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consequência. Em relação ao futuro, “tanto a norma revogada quanto a suspensa não incidem; 

porém, relativamente ao passado, a norma revogada incidiu, enquanto a norma suspensa, porque 

inconstitucional, não incidiu”.106  

Carlos Alberto Lúcio Bittencourt afirmava que o art. 45, n. IV (em referência ao 

dispositivo equivalente na Constituição de 1967) tinha por objetivo tão somente tornar a decisão 

do tribunal pública, estando o Senado obrigado a baixar a resolução, portanto.107 Este é, 

também, o posicionamento de Manoel Gonçalves Ferreira Filho a respeito do artigo 52, inciso 

X, da Constituição, ao defender que a “suspensão não é posta ao critério do Senado, mas lhe é 

imposta como obrigatória”, sob o argumento de que, se assim não fosse, ao Senado seria 

concedido o poder de convalidar um ato inconstitucional.108 

A esse respeito, há manifestações em sentido diverso. Alfredo Buzaid, por exemplo, 

concebe que: 

 

Não se trata de operação ou ofício puramente mecânico que reduz o Senado a 
simples cartório de registro de inconstitucionalidade. Examinará o julgado do 
ponto de vista substancial e formal, verificando se na declaração de 
inconstitucionalidade foram observadas as regras jurídicas (...). Concorrendo 
os requisitos legais, não pode o Senado recusar a suspensão, ainda sob 
alegação de que a lei deva ser mantida por necessária ao bem-estar do povo, 
ou à defesa do interesse nacional.109 

 

 Este é o posicionamento conhecido como teoria da obrigatoriedade mitigada. Segundo 

esta, o Senado só estará obrigado a suspender a execução de lei ou ato normativo declarado 

inconstitucional pelo STF no controle difuso se estiverem preenchidos os requisitos formais da 

declaração de inconstitucionalidade.110 
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 Já Aliomar Baleeiro adere à facultatividade, defendendo que o Senado “é senhor da 

deliberação de suspender ou não suspender lei declarada inconstitucional”, argumentando que 

não há sanção prevista no caso de o Senado não suspender a execução da lei.111  

Luís Roberto Barroso entende que essa competência atribuída ao Senado Federal se 

tornou um anacronismo, tendo em vista a criação da ação genérica de inconstitucionalidade 

pela EC nº 16/1965, e o formato que a Constituição de 1988 concedeu à ação direta. Acrescenta, 

ainda, que uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso ou em ação 

direta, deveria ter o mesmo alcance e produzir os mesmos efeitos, bem como deveria ser 

possível conceder efeitos retroativos à decisão plenária do STF que reconhece a 

inconstitucionalidade de uma lei, em respeito ao princípio da economia processual.112 

 Gustavo Binenbojm infere que a falta de adaptação no sistema de controle de 

constitucionalidade incidental e difuso, com o advento e alargamento do controle concentrado 

e abstrato de constitucionalidade, gera uma permanente tensão dialética entre os dois sistemas 

e que o art. 52, X, da Magna Carta só se justificava como fator corretivo de um sistema difuso 

puro, tendo sido equivocadamente mantido no contexto híbrido de controle de 

constitucionalidade brasileiro.113 

 No mesmo sentido, José Afonso da Silva afirma que “essa regra não tem mais razão de 

existir”, uma vez que o ato do Senado Federal deve ser conforme o julgamento, não possuindo 

poder de modificar a decisão do STF. Adiciona que seria mais prático que fosse dado efeito 

erga omnes também nos casos de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum pelo 

Supremo Tribunal Federal. E acrescenta que “assim, porém, não quis o constituinte, de sorte 

que a interferência do Senado é de rigor”.114 

 Nagib Slaibi Filho infere que o caráter vinculativo das decisões do Supremo Tribunal 

Federal, previsto no Código de Processo Civil (arts. 449, parágrafo único, e 932), fez com que 

o art. 52, inciso X, se tornasse letra morta.115 

                                                      
111 BALEEIRO, Aliomar. O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. Rio de Janeiro: Forense, 1968, 
p. 97-98. 
112 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 7. ed. rev. e atual.  São Paulo: Saraiva, 2016, p. 167-169.  
113 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e instrumentos 
de realização. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 127.  
114 SILVA, José Afonso da. Comentários à Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 415.  
115 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito constitucional. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 196. 
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 Clèmerson Merlin Cléve considera que, apesar de adequada ao tempo de seu surgimento, 

quando se temia o governo dos juízes, a permanência do mecanismo previsto pelo art. 52, X, 

parece constituir um anacronismo na atualidade. Deste modo, concebe ter chegado o momento 

de transformar o Supremo Tribunal Federal em verdadeira corte especializada em matéria 

constitucional, retirando a atribuição do Senado Federal de suspender a execução de lei ou ato 

normativo declarado inconstitucional pelo STF, devendo estas decisões que declaram a 

inconstitucionalidade, após determinado número de pronunciamentos idênticos, produzir 

eficácia vinculante e efeitos erga omnes.116 

 Considerando o atual quadro normativo, Teori Albino Zavascki entende ser 

inquestionável a constatação de que, apesar de sua manutenção na Constituição, na forma do 

art. 52, X, a competência do Senado Federal para suspender a execução de lei declarada 

inconstitucional pelo STF foi perdendo a relevância e o sentido que possuía gradativamente, 

sendo, atualmente, “inexpressivas, ressalvado seu efeito de publicidade, as consequências 

práticas” que podem dela advir.117 

 Define Zeno Veloso não existir razão para a manutenção da norma trazida pelo art. 52, 

inciso X, da Constituição, pelo fato desta ter se originado quando só havia o controle incidental 

e o princípio da separação dos poderes tinha como supedâneo “critérios ultrapassados, 

ancorados numa velha e rígida concepção oitocentista”118, além de o Senado Federal exercer, 

na Carta de 1934, a função de coordenação dos poderes federais. Defende o jurista a necessidade 

de uma reforma para que seja estabelecido que as decisões do Supremo, em qualquer das vias 

de controle de constitucionalidade, tenham eficácia erga omnes e efeito vinculante, sendo 

admitido que a Corte flexibilize ou module a eficácia geral ou o efeito temporal das decisões, 

com ponderação e tendo em vista relevantes interesses sociais e as circunstâncias, 

argumentando que a participação do Senado complica, retarda e burocratiza o controle difuso 

de constitucionalidade.119 

 

                                                      
116 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 124-125 e p. 410.  
117 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 49. 
118 VELOSO, Zeno. O Senado precisa ser retirado do controle de constitucionalidade. In: Cadernos de Direito. 
5 (8-9):157-179. Piracicaba, 2005. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-
unimep/index.php/cd/article/view/673/236>. Acesso em 27 ago. 2017, p. 175. 
119 Idem. Ibidem, p. 175-177.  
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3.3.4 A súmula vinculante 

 

A EC nº 45, de 8 de dezembro de 2004, através do art. 103-A, da Constituição, instituiu 

a súmula vinculante, um novo instrumento de difusão das decisões incidentais do STF em 

matéria constitucional,120 possibilitando que a Corte, após reiteradas decisões, edite enunciado 

de súmula, que, a partir de sua publicação, tem efeito vinculante em relação aos outros órgãos 

do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, de todos os níveis federativos.121 

Pode, ainda, o Supremo Tribunal Federal, revisá-la, conforme disposto no caput do art. 103-A, 

da CRFB122, para evitar a cristalização da jurisprudência da Corte, bem como cancelá-la, na 

forma prevista pela Lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006.123 Tem por objetivo elidir grave 

insegurança e expressiva multiplicação de litígios sobre o mesmo tema, encerrando a 

controvérsia entre órgãos judiciais ou entre estes e a administração pública124 e a redução da 

sobrecarga de trabalho, especialmente na esfera do STF, para onde convergem as demandas de 

natureza constitucional.125 

A súmula vinculante tem a capacidade de vincular diretamente os órgãos judiciais e os 

órgãos da administração pública, possibilitando que qualquer interessado faça ser garantida a 

orientação do Supremo através de uma reclamação, conforme dispõe o art. 103-A, parágrafo 

3º, da Constituição.126  

São requisitos para a edição de súmulas vinculantes: a) a comprovação de controvérsia 

(elemento qualitativo), entre órgãos do Judiciário e/ou do Executivo, sobre o seu objeto, 

devendo se manifestar em casos concretos, tanto no momento da proposta quanto no de edição 

da súmula; b) reiteradas decisões sobre a matéria constitucional; c) relevante multiplicação de 

                                                      
120 SLAIBI FILHO, Nagib. Direito constitucional. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 220. 
121 APPIO, Eduardo. Controle de Constitucionalidade no Brasil. 3. reimpr. Curitiba: Juruá, 2005, p. 74.  
122 Constituição Federal de 1988: “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do 
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (...) § 3º Do ato administrativo ou decisão 
judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal 
Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e 
determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)”.     
123 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36. edição, revista e atualizada até a EC nº 71, 
de 29-11-2012. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 567 
124 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38. ed., rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 72.  
125 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 298. 
126 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 977. 
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processos (elemento quantitativo), demonstrando a necessidade da súmula; d) grave 

insegurança jurídica, de modo que a Corte deve constatar, através de uma ponderação 

valorativa-quantitativa das consequências da controvérsia, que a imprevisibilidade das decisões 

causou tratamento desigual aos interessados.127 Além disso, deve a súmula vinculante ser 

aprovada por maioria de dois terços dos votos do STF, oito votos, portanto.128 

Como a edição, o cancelamento e a revisão de súmula vinculante devem ser aprovados 

com a decisão de dois terços dos membros do Supremo, podendo ser realizados de ofício ou 

por provocação de pessoas e entes que a lei autoriza, dentre os quais, estão os legitimados para 

propor ação direta de inconstitucionalidade. Ambas as possibilidades propiciam a adequação 

das súmulas vinculantes à sociedade e ao Direito, que estão em constante transformação.129 

Os benefícios proporcionados pelas súmulas vinculantes no que diz respeito à 

uniformização jurisprudencial são evidentes, ainda que não seja totalmente eliminada a 

disfunção resultante do sistema híbrido de controle de constitucionalidade brasileiro, não 

evitando por completo que sejam proferidas decisões contraditórias acerca da 

constitucionalidade de leis e atos normativos. Outro efeito por elas trazido foi a significativa 

redução na sobrecarga de trabalho do Supremo Tribunal Federal, o que pode, porém, ser 

consideravelmente reduzido no futuro, em razão do aumento exponencial de reclamações 

dirigidas à Corte Suprema.130 

Entretanto, importante mencionar que o uso das súmulas vinculantes pode acarretar o 

enrijecimento da interpretação constitucional, pois, ainda que não esteja a elas vinculado o 

Poder Legislativo, podendo continuar a editar leis conflitantes com o entendimento sumulado, 

estas leis, quando aplicadas, poderão ensejar reclamação constitucional ao STF. Outrossim, há 

o risco de tal atribuição do Supremo se tornar instrumento propulsor do ativismo judicial, pois, 

ao exercê-la, o STF aproxima-se de da atividade legiferante.131    

 

  

                                                      
127 DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de Processo Constitucional: controle de constitucionalidade 
e remédios constitucionais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 326.  
128 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 977. 
129 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 978-979. 
130 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 298. 
131 Idem. Ibidem, p. 300. 
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4 MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

4.1 CONCEITO E CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

“A problemática das mutações constitucionais começa onde terminam as discussões 

sobre reforma de uma Constituição”.132 Elas consistem no fenômeno pelo qual as normas 

constitucionais são modificadas sem revisão ou emenda, configurando, portanto, um processo 

informal de alteração da Constituição, pelo qual se confere novos sentidos à sua letra.133 A 

mutação constitucional é um fenômeno porque, conforme o significado desse substantivo 

masculino, é um fato passível de observação, sendo suas particularidades a informalidade, a 

espontaneidade e a imprevisibilidade.134  

É pressuposto da mutação constitucional uma interpretação anterior, fixada pela Justiça 

Constitucional e, posteriormente, a estipulação de interpretação distinta para aquele mesmo 

dispositivo da Constituição. A ocorrência de mutação constitucional exige, portanto, uma 

prévia comparação temporal que tenha por conclusão a diversidade de compreensão de um 

mesmo texto normativo.135 

As normas constitucionais são passíveis de mudanças em seus significados e alcances 

sem que haja uma reforma constitucional em sentido formal. Estas podem ser modificadas 

através, por exemplo, da interpretação, da construção efetuada pelos tribunais, dos usos e dos 

costumes, sem haver qualquer alteração em seu texto. Assim, os juristas alemães passaram a 

distinguir a verfassungswandlung (mutação constitucional) da verfassungsänderung (reforma 

constitucional).136 

 Quanto mais difíceis se apresentarem os procedimentos de reforma, maior será o 

surgimento dos processos informais de modificação constitucional – que não envolvem a 

atuação formal do poder constituinte derivado - de modo a adaptar a Constituição às exigências 

da sociedade. A Constituição, enquanto um organismo vivo, configura uma estrutura dinâmica, 

prospectiva e em constante progresso, além de apresentar uma conexão condicionadora e 

                                                      
132 BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. XXIII. 
133 Idem. Ibidem. 
134 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 8. ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda 
Constitucional n. 76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 231-232. 
135 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2016, p. 
187. 
136 BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. XVII. 
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condicionante com as demais estruturas do Estado, de modo que, se estas são alteradas, aquela 

deverá também mudar para melhor adequar-se ao contexto a que se aplica.137 Assim, deve o 

legislador antever possíveis modificações e, consequentemente, conferir elasticidade às 

normas, possibilitando que se adequem a novos fatos que porventura venham a surgir.138  

 A ordem constitucional deve estar em conformidade com o que Ferdinand Lassalle chama 

de fatores reais de poder, que consistem nas forças sociais, políticas, morais e religiosas 

presentes na comunidade. Se o texto constitucional não se adequar a esses fatores, tornar-se-á, 

nas palavras do autor, “simples folha de papel”.139 Deste modo, é indispensável que a 

Constituição se adapte a eventuais mudanças no contexto social, político e econômico em que 

se insere, assegurando o apoio e a defesa da consciência geral, para que seja dotada de força 

normativa.140 

 As normas constitucionais, por serem tipicamente abertas, apresentam maior 

flexibilidade, para que seja possível ao seu aplicador enquadrar o caso concreto a elas em um 

dado momento histórico.141 Apesar de traçar a organização do Estado, e, por isto, pressupor 

certa estabilidade, seria equivocado idealizar uma Constituição imutável em um contexto social 

que se transforma constantemente.142 

 A mutação constitucional ocorre quando à norma é dado um sentido diferente do 

originário, sem ter havido modificação em seu texto propriamente dito. Portanto, esse fenômeno 

não afeta a letra do texto, mas altera o seu significado.143  

As mutações constitucionais podem ser geradas: a) pela interpretação em suas variadas 

modalidades e métodos, consistindo em uma ferramenta efetiva e significativa de adaptação da 

Magna Carta às necessidades do meio em que está inserida; b) através de construção 

constitucional, que possibilita ao Judiciário engendrar e remodelar o direito que será aplicado 

ao caso concreto; c) pelas práxis constitucionais, que englobam as convenções, os usos e os 

                                                      
137 BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. XVIII. 
138 Idem. Ibidem, p. 6. 
139 LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 32.  
140 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição= Die normative Kraft der Verfassung. Tradução de Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 20-21. 
141 BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. XVIII. 
142 Idem. Ibidem, p. 2-3. 
143 Idem. Ibidem, p. 55-57. 



38 
 

 

costumes; d) por influência dos grupos de pressão, que, ao se unirem em defesa de determinadas 

posições, passam a realizar considerável influência sobre os Poderes Públicos.144 

 Nesse contexto, a doutrina tem considerado a interpretação judicial da Constituição como 

a de maior relevância, devido à repercussão das decisões judiciais e às características de tal 

modalidade de interpretação. Em contrapartida, quando se tem uma Constituição rígida, como 

no Brasil, que comporta a revisão judicial dos atos dos poderes constituídos, o controle 

jurisdicional de constitucionalidade amplia a esfera de atuação do intérprete, gerando 

controvérsias acerca da natureza, dos princípios e dos instrumentos da atividade 

interpretativa.145  

 As mutações constitucionais, como o próprio nome indica, “não geram deformações 

maliciosas, nem subversões traumatizantes”, ocorrendo de modo paulatino e espontâneo, sem 

que possam ser previstas, e isto evidencia sua natureza fática.146 

 

4.2 LIMITES DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

 Por ser a mutação constitucional um fenômeno que resulta da atuação de forças em um 

contexto fático que apresenta reiteradas transformações, mostra-se complexa a tarefa 

determinar seus limites.147  

 A esse respeito, Konrad Hesse coloca que só seria possível estabelecer tais limites se fosse 

sacrificado um dos pressupostos basilares do positivismo, qual seja, a estrita separação entre 

direito e realidade.148 

 Já Hermann Heller afirma que não se deve separar totalmente o dinâmico e o estático, 

nem a normalidade e a normatividade, ou o ser e o dever ser no âmbito constitucional, posto 

que a Constituição só é realizável porque a sociedade a que se aplica a entende como algo que 

deve ser e a atualizam. Deste modo, a mutação constitucional estaria conexa à normalidade dos 

                                                      
144 BULOS, Uadi Lammêgo, Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda 
Constitucional n. 76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 437-438. 
145 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 2. ed. Osasco: EDIFIEO, 
2015, p. 102-103. 
146 BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 61. 
147 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda 
Constitucional n. 76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 439.  
148 HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Trad. Pedro Cruz Villalon. 2. ed. Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1992, p. 90. 
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fatos, e uma vez que esta acha-se aposta à normatividade, configurando a relação entre ser e 

dever ser, o limite da mutação seria a própria normatividade.149 

 Uadi Lammêgo Bulos expõe que a mutação constitucional não encontra limites 

concretamente previstos pelo legislador em seu exercício, podendo apenas existir uma limitação 

de natureza subjetiva e psicológica, que seria a consciência do intérprete de não ultrapassar os 

limites presentes nas normas constitucionais, evitando interpretações que disformem os 

princípios fundamentais do Texto Maior. Entretanto, o mesmo coloca que essa limitação não 

pode ser levada às últimas consequências.150 

 Acerca da atuação do intérprete, Daniel Sarmento pondera ser necessário construir 

teorias mais realistas acerca da hermenêutica constitucional, abandonando idealizações dos 

intérpretes, seja a do “juiz Hércules” de Dworkin ou a do legislador que representa a vontade 

geral do povo. Para produzir resultados que otimizem os valores constitucionais, é preciso 

encarar as reais capacidades institucionais dos agentes que interpretam e aplicam a norma.151 

 Konrad Hesse exterioriza que, apenas se o fato que sofreu transformação no âmbito da 

realidade for abarcado pelo teor norma, as alterações dele implicarão na mudança de conteúdo 

da norma. Assim, só se deve considerar pertinentes as modificações sociais e significativas 

como elementos para suscitar uma mutação constitucional aquelas que fizerem parte do 

conteúdo da norma, em conformidade com as possíveis interpretações de seu texto.152 

 Cristina Queiroz assevera que o texto limita, de modo inexcedível, a possibilidade de 

construção do intérprete, não sendo possível negligenciar o direito constitucional escrito para 

privilegiar o direito constitucional não escrito. “Neste sentido, não poderão ocorrer entre nós 

mutações constitucionais de forma derrogatória face a um objetivo normativo deixado claro 

pelo legislador constituinte”.153 

 Nesse sentido, Lênio Streck defende que:   

 

                                                      
149 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Trad. Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre Jou, 1968, p. 296 
150 BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 90-91. 
151 SARMENTO, Daniel. Interpretação constitucional, Pré-compreensão e Capacidades Institucionais do 
Intérprete. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Coord.). SARMENTO, Daniel (Coord.). BINENBOJM, 
Gustavo (Coord.). Vinte anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 321. 
152 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1992, p. 100-101. 
153 QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais sociais: questões interpretativas e limites de justiçabilidade. In: 
SILVA, Virgílio Afonso da (org.) Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 117-118. 
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A afirmação “a norma é sempre produto da interpretação do texto”, ou que o 

“o intérprete sempre atribui sentido (Sinngerburg) ao texto”, nem de longe 

pode significar a possibilidade deste – o intérprete – poder dizer “qualquer 

coisa sobre qualquer coisa”, atribuindo sentido de forma arbitrária aos textos, 

como se texto e norma estivessem separados (e, portanto, tivessem 

“existência” autônoma).154 

 

 

 Desta forma, o intérprete está submetido, quando da sua atuação, aos limites do texto, 

uma vez que há uma conexão entre este e a norma, resultado de sua interpretação.  

 No mesmo sentido, Konrad Hesse afirma que as possibilidades de uma mutação 

constitucional terminam quando a possibilidade de uma compreensão lógica do texto da norma 

finda, ou onde a mudança no seu entendimento expressaria cristalina contradição com o 

texto.155 Adiciona o autor que “onde o intérprete passa por cima da Constituição, ele não mais 

interpreta, senão ele modifica ou rompe a Constituição”.156 

 Na mesma perspectiva, Wellington Márcio Kubliscas pleiteia haver outros limites, além 

dos de natureza exclusivamente subjetiva, que obstam a ocorrência indiscriminada de mutações 

em contrariedade à Constituição. Desta forma, uma mutação constitucional é admissível quando 

o ato que a origina não contraria a letra ou o espírito da Constituição de forma patente, quando 

se fundamenta nos preceitos constitucionais interpretados, é racional, bem como é aceito pela 

comunidade – jurídica e não jurídica. 157 

 André Ramos Tavares, entendendo ser a interpretação uma atividade construtiva, e não 

descritiva, defende que a interpretação constitucional, como a interpretação do direito, não é 

alheia às orientações que regem a interpretação linguística a partir da qual deve ocorrer. Coloca, 

ainda, que, sendo o direito um verdadeiro sistema de normas, não tolera contradições, devendo 

ser encarado como um conjunto coeso e coerente. O intérprete deve, portanto, atuar em 

conformidade com a unidade do direito, que é um pressuposto de sua atividade, sob pena de 

desempenhar sua função inadequadamente. Deste modo, é preciso realizar uma harmonização 

                                                      
154 STRECK, Lênio. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. 2. ed. São Paulo: Forense, 2004, p. 122. 
155 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
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156 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sergio 
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157 KUBLISCKAS, Wellington Márcio. Emendas e Mutações Constitucionais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 153.  
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dos significados das normas que compõem uma Constituição, afastando contradições em uma 

mesma Lei Maior.158  

 A supremacia normativa da Constituição é um fator que deve ser considerado pelo 

intérprete. Assim, a atividade deste deve ser comedida, pois suas intervenções ocasionam uma 

sensibilidade muito maior do que nos demais âmbitos do direito.159 E, quando houver várias 

opções interpretativas para um mesmo dispositivo, deve ser respeitada a escolha do legislador 

ao editar a lei. Este limite é mais conceitual e menos dogmático, reduzindo significativamente 

a possibilidade de mutação.160   

 Deve, ainda, ser atribuído a uma norma constitucional o significado que lhe dê maior 

eficácia, evitando o empobrecimento da Constituição. Logo, uma norma não deve ser 

interpretada de forma que parte dela acabe por se tornar supérflua, o que significaria nulifica-

la. É vedado, também, que o intérprete ignore partículas, palavras, artigos, parágrafos, alíneas 

ou conceitos da Constituição, devendo assimilar todo o conjunto normativo, sendo atribuída a 

devida relevância perante o conjunto constitucional.161 

 Apesar das distintas e variadas considerações acerca dos limites à mutação constitucional, 

é possível constatar que não há oposição ao fato de que a mutação não pode contrariar, 

desrespeitar, ignorar ou se sobrepor ao texto da Constituição, tampouco aos seus princípios. Se 

assim não o for, será inconstitucional.  

 

4.3 MUTAÇÃO INCONSTITUCIONAL 

  

A prática constitucional revela que situações de inobservância às limitações impostas, 

de modo que as mudanças constitucionais se evadem de qualquer controle, são constantes.162 

Se a mutação distorcer a letra das normas basilares da Constituição, deformando os princípios 

que fundamentam a ordem constituída, será inconstitucional.163 

 Apesar de ser relevante ferramenta de adaptação dos dispositivos constitucionais à 

realidade dinâmica, a interpretação não deve descaracterizar os princípios basilares da ordem 

                                                      
158 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2016, p. 
180-189. 
159 Idem. Ibidem, p. 183. 
160 Idem. Ibidem, p. 187. 
161 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 14. ed., rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2016, p. 
189-190. 
162 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 2. ed. Osasco: EDIFIEO, 
2015, p. 243. 
163 BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 198. 



42 
 

 

jurídica em questão, sob pena de configurar uma mutação inconstitucional, também conhecida 

como falseamento da Constituição e quebramento constitucional. Esta se origina de uma 

interpretação maliciosa e fraudulenta da norma constitucional, configurando inobservância às 

finalidades expressas da Constituição.164 Além de violar a letra do Texto Maior, a mutação 

inconstitucional desrespeita os limites do próprio controle de constitucionalidade.165 

São evidentes os riscos da interpretação como meio informal de alteração da Magna 

Carta. Assim, as mutações inconstitucionais devem ser repelidas através do fortalecimento do 

controle jurisprudencial, da conformação do controle político-parlamentar, da instituição de 

mecanismos de controle popular e da maior participação popular no processo político.166 

As mutações inconstitucionais apresentam características em comum. A primeira delas 

é que as mutações são manifestamente inconstitucionais, ou seja, a inconstitucionalidade pode 

ser percebida sem que seja necessário fazer qualquer esforço. A segunda característica é que as 

mutações inconstitucionais desbordam os limites estabelecidos pelo constituinte. O terceiro 

aspecto comum é a ausência do controle de constitucionalidade que impeça a permanência das 

mutações inconstitucionais.167   

Em relação aos seus efeitos, as mutações inconstitucionais acarretam deformação 

constitucional, a qual varia em grau e profundidade, podendo: contrariar a Constituição 

parcialmente, apenas em um caso concreto, sem que haja alteração ou revogação no texto 

constitucional; ab-rogar ou derrogar uma norma constitucional; suspender a eficácia de normas 

constitucionais de forma temporária; produzir rupturas no ordenamento constitucional; e, 

ocasionar mudança total da Constituição.168 

Um exemplo clássico de mutação inconstitucional ocorrida na história do Brasil foi a 

investidura do marechal Floriano Peixoto, então Vice-Presidente, na Presidência da República, 

malgrado o artigo 42 da Constituição de 1891, prever que, “no caso de vaga, por qualquer causa, 

da Presidência ou Vice-Presidência, não houverem ainda decorrido dois anos do período 

presidencial, proceder-se-á a nova eleição”. Violando o mencionado dispositivo constitucional, 

                                                      
164 BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 135-136. 
165 Idem. Ibidem, p. 71. 
166 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 2. ed. Osasco: EDIFIEO, 
2015, p. 251. 
167 Idem. Ibidem, p. 244-245. 
168 Idem. Ibidem, p. 245. 
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o Congresso Nacional possibilitou que o vice-presidente assumisse a Presidência, apesar da 

renúncia do Presidente da República ter ocorrido antes de fim do prazo de dois anos.169 

Uadi Lammêgo Bulos acrescenta que as manipulações inconstitucionais, enquanto 

desrespeito às normas constitucionais, fazendo com que estas sejam utilizadas para atender a 

interesses vis, são perigosos veículos de mutações inconstitucionais. As manipulações podem 

se fazer presentes através de alguns meios, tais como: a) conferir às palavras escritas nas 

constituições sentidos totalmente ilógicos e absurdos; b) interpretar um dispositivo 

constitucional como se não existissem outros; c) legitimar competências inconstitucionais; d) 

criar exceções não previstas constitucionalmente.170  

Em que pese a existência de riscos, estes não podem ser usados como justificativa para 

afastar os meios informais de modificação da constituição, posto que as mutações 

constitucionais fomentam alterações necessárias e admissíveis, sem que seja necessário utilizar-

se dos processos formais.171 

 

  

                                                      
169 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 2. ed. Osasco: EDIFIEO, 
2015, p. 248. 
170 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda 
Constitucional n. 76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 441-442. 
171 BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 139. 
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5 A ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE CONCRETO DE 

CONSTITUCIONALIDADE E O DEBATE ACERCA DO ART. 52, INCISO X, DA 

CRFB 

 

5.1 A ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE CONCRETO 

 

 A abstrativização do controle concreto de constitucionalidade pode ser entendida como o  

 

reconhecimento de força normativa, típica do controle principal, instaurado 
pela via de ação direta, a pronunciamentos do Poder Judiciário que resolvam 
contenciosamente litígios existentes na sociedade, tomados no controle 
incidental, instituído pela via de exceção, sem a intermediação de outro Poder 
(...).172 

 

Assim, o próprio Judiciário, sem que houvesse a atuação de outro Poder, procederia a 

uma ampliação dos efeitos do controle concreto de constitucionalidade, excedendo o efeito inter 

partes que lhe é característico.  

Dentre os fatores que indicam a ocorrência da abstrativização do controle concreto de 

constitucionalidade, podem ser citados: (a) o advento da Lei nº 9.756/98, que passou a prever 

exceção ao art. 97 da Constituição; (b) a instituição da súmula vinculante no direito brasileiro; 

(c) a exigência de repercussão geral como requisito para admissibilidade dos recursos 

extraordinários; 173 (d) a eficácia ultra partes das decisões proferidas no âmbito do processo 

coletivo; (e) a eficácia prospectiva e expansiva das decisões proferidas em sede de mandado de 

injunção174. 

No Recurso Extraordinário nº 190.728175, a 1ª Turma do Supremo afirmou, por maioria 

de votos, que, quando já houvesse pronunciamento da Suprema Corte declarando a 

                                                      
172 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. reform., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 
2017, p. 663. 
173 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. SOUZA, Débora Cardoso de. Os riscos para a Democracia de uma 
Compreensão Indevida das Inovações no Controle de Constitucionalidade. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira 
de (Coord.). SARMENTO, Daniel (Coord.). BINENBOJM, Gustavo (Coord.). Vinte anos da Constituição Federal 
de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 98. 
174 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 41.  
175 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 190.728. Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ de 30 de maio de 1997. 
Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14786149/recurso-extraordinario-re-408995-rj-stf>. 
Acesso em 15 out. 2017. 
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inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, estaria o órgão fracionário dispensado de 

encaminhar a questão constitucional ao Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, exigência 

trazida pelo art. 97, da CRFB, sendo a orientação reafirmada no Recurso Extraordinário nº 

150.755176, bem como no Recurso Extraordinário nº 150.764177. Referido posicionamento já 

concede sinais acerca da aproximação entre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade 

em sede de controle incidental e os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em controle 

concentrado, posto que passa a ser possível decidir autonomamente tendo por base uma 

declaração de (in)constitucionalidade proferida incidentalmente pelo Supremo Tribunal 

Federal.178 

A Lei nº 9.756, de 17 de dezembro de 1998, acrescentou o parágrafo único ao artigo 481 

da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil de 1973), positivando tal 

entendimento jurisprudencial acerca do art. 97 da Constituição Federal. Seu teor foi mantido 

pelo parágrafo único do art. 949, do Código de Processo Civil atualmente em vigor (Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015), consagrando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

que dispensou a submissão da questão constitucional, por parte do órgão fracionário, ao Pleno 

ou ao órgão especial, quando já houver pronunciamento destes ou do STF sobre o tema. 

André Ramos Tavares pontua que o distanciamento entre os dois modelos de controle 

de constitucionalidade vem diminuindo no Brasil, estando a súmula vinculante inserida nesse 

contexto. No modelo judicialista, no qual utiliza-se o precedente (stare decisis), a decisão sobre 

o tema (leading case) atua como fonte para o assentamento de diretrizes para os demais casos 

a serem julgados. Tal precedente, em conjunto ao princípio jurídico que lhe lastreava, deverá 

ser adotado nas decisões posteriores, como paradigma, bastante similar ao que ocorre com a 

súmula vinculante no direito brasileiro.179   

Logo, a adoção de súmula vinculante em circunstância que compreenda a declaração de 

inconstitucionalidade incidental de lei ou ato normativo demonstra uma aproximação deste 

controle ao abstrato, pois esse instrumento confere interpretação vinculante à decisão que 

                                                      
176 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 150.775. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ 20 ago. 1993. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=211246>. Acesso em em 15 out. 
2017. 
177 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 150.764. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJ 02 abr. 1993. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=211250>. Acesso em em 15 out. 
2017. 
178 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1093-1094. 
179 TAVARES, André Ramos. Nova lei da súmula vinculante: estudos e comentários à Lei 11.417 de 19.12.2006. 
São Paulo: Método, 2007, p. 21. 
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declara a inconstitucionalidade, ainda que a lei não seja formalmente eliminada do ordenamento 

jurídico.180  

 O recurso extraordinário é o meio mais utilizado para submeter questões constitucionais 

em controle concreto ao Supremo Tribunal Federal. Conforme o art. 102, inciso III, da 

Constituição Federal, é cabível quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Magna 

Carta, quando declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato de governo local contestado em 

face da Constituição, ou quando julgar válida lei local em face de lei federal (por se tratar de 

questão relativa a repartição de competências estabelecida pela Constituição). 

 A Emenda Constitucional nº 45/2005 acrescentou o parágrafo 3º ao art. 102 da 

Constituição, estabelecendo a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso 

concreto como requisito para o conhecimento do recurso extraordinário pelo Supremo. De 

acordo com a Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que regulamentou a demonstração de 

repercussão geral, para que o recurso seja admitido, faz-se necessária a existência de “questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os 

interesses subjetivos da causa”, sendo presumida no caso de a decisão recorrida destoar de 

súmula do STF.181 Deste modo, o legislador considerou como indispensável para se caracterizar 

a presença de repercussão geral que as questões discutidas sejam significativas sob dois 

aspectos: material (“questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou 

jurídico”) e subjetivo (“ultrapassem os interesses subjetivos da causa”). Assim, ao examinar a 

natureza e o alcance do novo regime, o STF acentuou o efeito expansivo e vinculante das 

decisões que dele decorrem para os demais recursos.182 

 Evidente que a exigência desse requisito tem a finalidade de evitar que sejam submetidas 

questões constitucionais de menor vulto ao Supremo Tribunal Federal, considerando o elevado 

número de processos levados a sua jurisdição, tendo sido sobrestados, em razão da repercussão 

geral, até 02 de outubro de 2017, 1.070.360 (um milhão, setenta mil, trezentos e sessenta) 

                                                      
180 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 9. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 979-980. 
181 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 38. ed., rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 71. 
182 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 44. 
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processos183. Porém, isto pode fazer com que violações constitucionais não sejam sequer 

apreciadas, fragilizando a supremacia da Constituição.184 

Álvaro Ricardo de Souza Cruz e Débora Cardoso de Souza afirmam que essas inovações 

constitucionais e legislativas traduzem o que se pode entender como enfraquecimento do 

controle concreto de constitucionalidade, instrumento que propicia a aproximação do cidadão 

à jurisdição constitucional, garantindo-lhe a ampla defesa, o contraditório e o acesso à justiça, 

o que pode acarretar um enfraquecimento da democracia brasileira. E acrescentam que, se 

recepcionadas de forma inadequada, tais inovações podem ameaçar o que se entende por Estado 

Democrático de Direito, uma vez que mitigam o controle de constitucionalidade pela via 

incidental e reduzem a densidade da cidadania brasileira.185 

 As decisões proferidas em sede de processo coletivo são ontologicamente dotadas de 

eficácia ultra partes. É o que costuma ocorrer na ação civil pública (art. 16 da Lei nº 

7.347/1985), nas ações coletivas (art. 103 da Lei nº 8.078/1990) e no mandado de segurança 

coletivo (art. 22 da Lei nº 12.016/2009). Devido ao fato de serem promovidas em regime de 

substituição processual, os autores, indicados na lei como legitimados ativos, atuam em nome 

próprio na defesa de direitos individuais homogêneos ou transindividuais de interesse de uma 

pluralidade de pessoas, de modo que as sentenças proferidas nesse contexto têm eficácia 

subjetiva que sobrepuja aos partícipes da relação processual.186 

 No julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 288.093, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a adequação da ação civil pública para o exame incidental da 

constitucionalidade de atos do Poder Público, desde que a controvérsia seja questão prejudicial, 

imprescindível à resolução do litígio principal. No mesmo sentido, o Supremo entendeu 

possível a declaração de inconstitucionalidade com efeitos gerais em ação popular, antes 

mesmo da Constituição de 1988. Conforme os artigos 103 e 104 do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), em ambas as supracitadas ações, a 

                                                      
183 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Total de Processos Sobrestados pelo instituto da Repercussão Geral 
informados pelo CNJ. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/vertexto.asp?servico=estatistica&pagina=sobrestadosrg>. Acesso em: 15 out. 
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184 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Curso de direito constitucional. 38. ed., rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 71. 
185 CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza; SOUZA, Débora Cardoso de. Os riscos para a Democracia de uma 
Compreensão Indevida das Inovações no Controle de Constitucionalidade. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira 
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decisão que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pode gerar efeitos erga 

omnes a depender do interesse envolvido, e não devido à natureza da ação.187 

 Destarte, a decisão, em âmbito incidental, que declara a inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo inconstitucional em sede de processo coletivo, ainda que em razão do interesse 

envolvido, excede o efeito inter partes que lhe é característico, configurando mais um caso em 

que o controle concreto de constitucionalidade se aproxima do controle abstrato. 

 No mandado de injunção também é possível vislumbrar a ocorrência desse fenômeno, 

notadamente se for considerado o perfil normativo-concretizador a ele atribuído atualmente 

pela jurisprudência do STF. Inicialmente, a Corte Suprema considerava que os provimentos 

decorrentes do mandado de injunção possuíam eficácia similar aos proferidos em ações diretas 

de inconstitucionalidade por omissão, qual seja, de cientificar o responsável pela inércia 

legislativa, recomendando que a suprisse. Devido à falta de força executiva desses provimentos, 

as recomendações e advertências do Poder Judiciário em relação à inércia legislativa não 

sensibilizaram os responsáveis pela elaboração da norma, passando o Supremo a entender que 

o mandado de injunção deve ser tido como remédio que não se limita a recomendar ou a 

provocar o legislador, podendo e devendo, quando necessário, garantir o exercício dos direitos, 

liberdades e prerrogativas reclamados, editando uma espécie de regulação provisória da norma 

em falta.188 

 Conferir ao mandado de injunção esse perfil normativo-concretizador implica atribuir ao 

Judiciário uma atividade tipicamente legislativa, tendo por resultado uma decisão com eficácia 

naturalmente prospectiva, com efeitos aptos a se projetarem para o futuro, e com natural 

propensão expansiva em relação às situações análogas, em decorrência do princípio da 

isonomia. Assim, as decisões proferidas em mandado de injunção têm a função de preencher a 

omissão do legislador, mesmo que em caráter provisório, e por isso se revestem de 

características reguladoras e prospectivas, similares às dos preceitos normativos. “É, pois, da 

essência do mandado de injunção a edição de provimentos jurisdicionais com força material e 

subjetiva ultra partes”.189 

                                                      
187 DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade 
e remédios constitucionais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013 p. 295-297. 
188 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 17-18. 
189 Idem. Ibidem, p. 19-41. 
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 Nesse contexto, ganha força a teoria que defende a inadequação do art. 52, inciso X, da 

Constituição, e, consequentemente, o entendimento de que não seria necessária a suspensão de 

eficácia pelo Senado Federal para que a decisão proferida pelo STF em sede de controle de 

constitucionalidade incidental operasse efeito para além das partes litigantes, culminando na 

proposta de mutação constitucional deste dispositivo da Magna Carta. A Reclamação 

Constitucional nº 4.335 propiciou intenso debate entre os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal a esse respeito, reverberando, também, no âmbito doutrinário, consoante será visto a 

seguir.   

 

5.2 A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 4.335 E O ART. 52, INCISO X, DA CRFB 

 

 Na decisão do julgamento do Habeas Corpus (HC) nº 82.959/SP, publicada no Diário 

Oficial em 1º de setembro de 2006, o Supremo Tribunal Federal declarou a 

inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90190, também conhecida 

como Lei dos Crimes Hediondos, que vedava a progressão de regime a condenados pela prática 

de crimes hediondos, pelo fato do referido dispositivo conflitar com a garantia da 

individualização da pena, prevista pelo art. 5º, inciso XLVI, da CRFB. 

 Em que pese a declaração de inconstitucionalidade abordada anteriormente, o juiz da Vara 

de Execuções Penais de Rio Branco, Acre, manteve entendimento contrário ao exarado pelo 

Supremo Tribunal Federal naquele habeas corpus, tendo, inclusive, afixado comunicado em 

diversos pontos das dependências do Fórum de Rio Branco com o seguinte teor: 

 

Comunico aos senhores reeducandos, familiares, advogados e comunidade em 
geral, que A RECENTE DECISÃO PLENÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL proferida nos autos do “habeas corpus” nº 82.959, A QUAL 
DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO DA LEI 
DE CRIMES HEDIONDOS QUE VEDAVA A PROGRESSÃO DE REGME 
PRISIONAL (ART. 2º, §1º DA Lei 8.072/90), SOMENTE TERÁ EFICÁCIA 
A FAVOR DE TODOS OS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS 
OU A ELES EQUIPARADOS QUE ESTEJAM CUMPRINDO PENA, a 
partir de expedição, PELO SENADO FEDERAL, DE RESOLUÇÃO 
SUSPENDENDO A EFICÁCIA DO DISPOSITIVO DE LEI declarado 

                                                      
190 BRASIL. Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. 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”. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm>. Acesso em: 23 jun. 2017. 
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inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 52, inciso 
X, da Constituição Federal. Rio Branco, 02 de março de 2.006.191 

 

Sob a justificativa de que a declaração ocorreu em controle difuso, e, não tendo o Senado 

Federal suspendido a execução do dispositivo declarado inconstitucional, esta apenas operaria 

efeitos inter partes, o magistrado negou o pedido realizado pela Defensoria Pública da União, 

que consistia na progressão de regime a dez apenados, condenados ao cumprimento da pena em 

regime fechado. Com isto, alegando o descumprimento da decisão do Supremo no HC nº 

82.959, cujo relator fora o Ministro Marco Aurélio, a Defensoria Pública da União ajuizou a 

Reclamação (Rcl) nº 4.335.  

Em 21 de agosto de 2006, o Ministro Gilmar Mendes, relator da reclamação, concedeu 

medida liminar para que fosse afastada a vedação legal de progressão de regime até o fim do 

julgamento.  

A Procuradoria-Geral da República, considerando não haver decisão do Supremo cuja 

autoridade devesse ser preservada, opinou pelo não-conhecimento do pedido, afirmando ser, 

portanto, manifestamente descabida a reclamação. 

Em seu voto, o Ministro Relator, Gilmar Mendes192, colocou duas questões principais: 

averiguar o cabimento da reclamação no caso em tela, tendo em vista a sua destinação prevista 

na CRFB, qual seja a garantia da autoridade das decisões do STF, conforme dispõe o art. 102, 

inciso I, da Constituição Federal; e a análise da afirmação do Juiz de Direito da Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Rio Branco acerca da necessidade de o Senado Federal 

expedir resolução suspendendo a eficácia do dispositivo declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 52, inciso X , da CRFB, para que a decisão no 

HC nª 82.959/SP tivesse eficácia a favor de todos os condenados por crimes hediondos ou a 

eles equiparados.  

Considerou cabível a reclamação por vislumbrar uma grande evolução da jurisprudência 

do Supremo no que concerne ao uso da reclamação no âmbito do controle concentrado de 

                                                      
191 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC. Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 2014. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso em 20 
jun. de 2017, p. 11-12. 
192 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 2014.  
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso em 20 
jun. de 2017, p. 11-61.  
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normas, tendo a Corte, no julgamento da Reclamação nº 1.880193, em 23 de maio de 2002, 

entendido ser cabível a propositura de reclamação para aqueles que comprovarem prejuízo 

decorrente de decisões contrárias às teses do STF, reconhecendo a eficácia vinculante erga 

omnes das decisões de mérito proferidas em controle concentrado.  

Acerca do artigo 52, inciso X, o Ministro inferiu que o dispositivo foi objeto de debate 

desde a sua origem na Constituição de 1934 (art. 91, IV), tendo sido reiterado no texto 

constitucional de 1946 (art. 64), no de 1967/1969 (art. 42, VII) e no de 1988. E adiciona que, 

quando da criação do mecanismo da suspensão da execução pelo Senado Federal, após intenso 

debate, devido ao papel de coordenador dos poderes desempenhado, à época, pelo Senado, 

preponderou a posição de a ele outorgar a possibilidade de suspender a lei declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que importaria na extensão dos efeitos do 

aresto declaratório da constitucionalidade, com caráter ampliativo, sendo instrumento de 

economia processual. Tem, portanto, o ato do Senado, a qualidade de conceder eficácia ampla 

à decisão judicial, a qual era, inicialmente, vinculativa apenas para os litigantes.  

Relembrou, ainda, o Ministro Relator, que o Supremo reconheceu, no Mandado de 

Segurança nº 16.512194, que o Senado não está obrigado a suspender, através de resolução, o 

ato declarado inconstitucional por aquela Corte. Ressaltou que a inércia do Senado não afeta o 

encadeamento entre os poderes, não havendo que se falar em violação em caso de recusa à 

extensão de efeitos.  

Conclui, assim, que o Senado Federal não revoga o ato declarado inconstitucional, pois 

lhe faltaria a competência para fazê-lo, configurando a suspensão da execução ato político que 

confere eficácia erga omnes à decisão do STF, proferida em caso concreto. Acrescenta também, 

que, apesar de não haver obrigatoriedade em editar a resolução que suspenda a eficácia do ato 

normativo declarado inconstitucional, não pode o Senado restringir ou ampliar a extensão do 

julgado.  

Já acerca do comunicado do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca 

de Rio Branco, o relator da Reclamação questiona, considerando que o Supremo pode 

suspender a eficácia de uma lei em ação direta de constitucionalidade, se haveria razão para a 

                                                      
193 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agr-Rcl 1.880, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 19 de mar. de 2004.  
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=349828>. Acesso em 10 
ago. de 2017. 
194 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. MS 16.512. Rel. Min, Oswaldo Trigueiro, DJ de 25 de maio de 1966. 
Disponível em:< https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18791057/mandado-de-seguranca-ms-
16512?ref=juris-tabs>. Acesso em 15 out. 2017. 
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declaração de inconstitucionalidade proferida no controle incidental valer somente para as 

partes. A esse respeito, declara vislumbrar apenas razão de índole histórica, observando que o 

art. 52, X, da CRFB, mostra-se inadequado para assegurar a eficácia geral ou efeito vinculante 

às decisões do Supremo que se limitam a fixar orientação constitucionalmente adequada, como 

quando o Supremo adota uma interpretação conforme a Constituição e nos casos de declaração 

de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, posto que nesses casos não ocorre o 

afastamento da incidência do ato impugnado, mas somente de um, ou alguns, de seus 

significados normativos. Além disso, coloca que a suspensão da execução da lei 

inconstitucional não se aplica à declaração de não recepção da lei pré-constitucional. Conclui, 

deste modo, que o mecanismo de suspensão de execução pelo Senado estaria circunscrito à 

declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.   

Reportando-se ao acordão proferido no Recurso Extraordinário nº 190.728195  e ao 

acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 168.149196, Gilmar 

Mendes abordou a dispensabilidade de se encaminhar o tema constitucional ao Plenário do 

Tribunal, caso o Supremo Tribunal Federal já tenha se pronunciado acerca da 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei em questão, desvinculando o órgão 

fracionário do dever de observância à decisão do Pleno ou órgão Especial do Tribunal ao qual 

se vincula, permitindo-se que decida autonomamente com lastro na decisão do STF proferida 

incidentalmente. Por conseguinte, afirma que este entendimento evidencia “uma evolução no 

sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, pois praticamente passaria a equiparar os 

efeitos das decisões proferidas nos processos de controle abstrato e concreto”197, posto que a 

decisão do STF, nesta circunstância, antecipa o efeito vinculante de seus julgados.   

Com essas considerações, o Ministro Relator defende a releitura do papel do Senado no 

controle de constitucionalidade. Adiciona que desde a promulgação da Constituição de 1934 

outros países, como Alemanha e Áustria, já atribuíam eficácia geral às decisões proferidas em 

controle abstrato de constitucionalidade, e que, com a inserção do controle de 

constitucionalidade abstrato no direito brasileiro, aliada à ampliação da legitimação para a 

propositura da ação direta de inconstitucionalidade pela Constituição de 1988 e ao advento da 

                                                      
195 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 190.728. Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ de 30 de maio de 1997. 
Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14786149/recurso-extraordinario-re-408995-rj-stf>. 
Acesso em 15 out. 2017. 
196 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AI-AgR 168.149. Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 4 de agosto de 
1995. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=279253>. Acesso 
em 15 out. 2017. 
197 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 
2014, p. 32.  
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ação declaratória de constitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, a participação do Senado Federal para conceder eficácia geral à declaração de 

inconstitucionalidade proferida pelo Supremo perdeu grande parte de seu significado.  

 Além disso, trouxe à baila a possibilidade de o relator negar o seguimento de recurso 

especial e extraordinário caso seja ele manifestamente intempestivo, incabível, improcedente, 

prejudicado, ou contrarie Súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme prevê a Lei nº 8.038, de 1990, bem como prover recurso em caso de a decisão 

recorrida manifestamente confrontar Súmula ou jurisprudência dominante do respectivo 

Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil de 1973 (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973)198. Infere o Relator desta 

reclamação que tais possibilidades evidenciam que o legislador entendeu ser possível estender 

os efeitos da decisão adotada pelo Tribunal de forma geral, seja em caso de declaração de 

inconstitucionalidade incidental de lei federal, estadual ou municipal, ou na hipótese de fixação 

de uma interpretação constitucional. 

 O controle de constitucionalidade nas ações coletivas é outro argumento utilizado por 

Gilmar Mendes para defender a releitura do papel do Senado Federal no âmbito do controle de 

constitucionalidade, posto que não vislumbra ser possível falar em eficácia inter partes de uma 

decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei proferida numa ação civil pública ou em 

mandado de segurança coletivo. Por isto, considera que a suspensão de execução da lei pelo 

Senado nessas conjunturas “revela-se, para dizer o mínimo, completamente inútil, caso se 

entenda que ela tem uma outra função que não a de atribuir publicidade à decisão declaratória 

de ilegitimidade”199. 

 Assim, concluiu o Ministro Relator que é possível falar-se em uma autêntica mutação 

constitucional, ante a remodelação do sistema jurídico e do novo entendimento dado ao art. 52, 

X, da Constituição Federal, de modo que a suspensão da execução da lei pelo Senado Federal 

passa a ter como propósito apenas conferir publicidade à decisão declaratória de 

inconstitucionalidade proferida pelo STF em sede de controle incidental, a qual já possui, por 

si própria, efeitos gerais. 

                                                      
198 Dispositivo equivalente no Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015):  art. 
949, parágrafo único. 
199 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 
2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso 
em 20 jun. de 2017, p. 46. 
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 Destarte, Gilmar Mendes julgou a Reclamação nº 4.335 procedente, para cassar as 

decisões proferidas pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio 

Branco, Estado do Acre, de modo que o juízo reclamado proferisse nova decisão, avaliando se 

os pacientes atendiam os requisitos para gozar do benefício da progressão de regime.  

 Antecipando o seu pedido de vista, por ter vislumbrado proximidade entre a Reclamação 

nº 4.335 e a nº 4.219, o Ministro Eros Grau200 inicia seu voto fazendo menção ao que entende 

por uma das mais marcantes oposições no cerne do direito, que se daria “entre a necessária 

tutela da segurança jurídica e da liberdade individual, de um lado, e a função da interpretação 

no desenvolvimento do direito, de outro”201, posto que a primeira tende à rigidez e a segunda à 

elasticidade. Inclui que a tutela da segurança jurídica e da liberdade individual apenas pode ser 

assegurada conforme a vinculação do intérprete ao texto normativo, ao passo que a função da 

interpretação no desenvolvimento do direito demanda criatividade que pode fazer o intérprete 

ir além do texto, destacando que texto e norma não se superpõem, mas se manifestam em duas 

dimensões distintas, dimensão constitucional textual e dimensão constitucional normativa, 

respectivamente, as quais compõem um único processo, “o processo que o direito é”202, 

configurando um dinamismo. 

 Por conseguinte, infere que o Relator optou, no confronto retratado, pela elasticidade, e 

parte para a análise acerca dos limites da atuação do intérprete, questionando se não teria ele 

excedido a moldura do texto. Acerca disso, Eros Grau afirma só ser possível chegar a uma 

resposta indubitável caso a caso. Acrescenta que, por ser a interpretação uma prudência, 

configurar-se-á “subversão do texto quando o intérprete autêntico produzir interpretante [= 

norma] não correta”203, devendo o intérprete construir a norma respeitando a concatenação 

interna do texto.  

 Eros Grau afirma, ainda, que o raciocínio realizado pelo Ministro Relator não se limita a 

interpretar o art. 52, X, da CRFB, produzindo a norma que lhe corresponde a partir do mesmo, 

mas propõe a substituição de um texto normativo por outro. Coloca que a mutação 

constitucional vai adiante da interpretação da norma, pois nela, além da norma ser outra, o 

próprio enunciado normativo é alterado. Assim, coloca que 

                                                      
200 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 
2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso 
em 20 jun. de 2017, p. 64-82. 
201 Idem. Ibidem, p. 64. 
202 Idem. Ibidem, p. 65. 
203 Idem. Ibidem, p. 68. 
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O exemplo que no caso se colhe é extremamente rico. Aqui passamos em 
verdade de um texto 

 

[compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou 
em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal]  

 

a outro texto 

 

[compete privativamente ao Senado Federal dar publicidade à suspensão da 
execução, operada pelo Supremo Tribunal Federal, de lei declarada 
inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definitiva do Supremo].204 

  

Desta forma, apesar de anteriormente ter afirmado que mutação constitucional consiste 

na transformação no enunciado, sem haver alteração na redação do texto constitucional, por 

entender que a mutação decorre de uma incongruência entre as normas e a realidade, ou seja, 

entre a Constituição formal e a Constituição material, e que o texto do inciso X do art. 52 da 

Constituição é obsoleto, Eros Grau reitera o entendimento de Gilmar Mendes quanto à mutação 

constitucional. Compreende ser adequada a atribuição de competência ao Senado apenas para 

dar publicidade à suspensão da execução da lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, 

por decisão definitiva exarada pelo Supremo, tendo em vista que esta já conteria força 

normativa suficiente para suspender a execução da lei em questão.  

Com isto, Eros Grau julgou procedente a Reclamação, adicionando que não atribuir 

força normativa bastante para suspender a execução do art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, 

declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 82.959, comprometeria o 

regime de cumprimento de pena, o que, segundo o Ministro, e injustificável.  

 Em seguida, votou o Ministro Sepúlveda Pertence205, que divergiu dos anteriores, 

declarando que não apoiava a mutação constitucional por eles proposta, tendo em vista que esta 

ocorreria por meio de decreto do Poder que com ela seria ampliado, o que poderia ser 

considerado, sob pontos de vista mais radicais, como indício de golpe de Estado.  

                                                      
204 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 
2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso 
em 20 jun. de 2017, p. 72. 
205 Idem. Ibidem, p. 91-96. 
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 Reconhece a consolidação da dispensabilidade da reserva de Plenário quando já existe 

decisão declaratória da inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em tela, em sede 

incidental, por parte do Supremo, entretanto, entende o Ministro ultrapassar os limites 

constitucionais a redução do papel do Senado Federal, tendo em vista que todos os textos 

constitucionais desde o de 1934, com exceção do de 1937, mantiveram a atribuição do Senado 

de conferir eficácia geral à decisão definitiva do Supremo que declarou a inconstitucionalidade 

de lei ou ato normativo.  

 Sepúlveda Pertence admite que o mecanismo disposto pelo art. 52, X, da Constituição, 

tem se tornado cada vez mais obsoleto, porém, não entende ser sequer necessário combatê-lo 

com o que chama de “projeto de decreto de mutação constitucional”206, pelo fato de a Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004, ter contemplado o Supremo Tribunal Federal com um poder que 

dispensa a intervenção do Senado, sem, porém, reduzi-lo a mero órgão de publicidade das 

decisões daquela Corte, qual seja, a súmula vinculante. 

 Com isso, julgou a Reclamação nº 4.335 improcedente, e concedeu o habeas corpus de 

ofício, advertindo para o “grande risco tsunâmico”207 que é a reclamação, por já configurar, 

sem alargamentos, a via mais frequente de acesso ao STF.   

 Também divergindo do Ministro Relator acerca da proposta de nova interpretação do art. 

52, X, da Constituição, Joaquim Barbosa208 defende, em seu voto, que o mecanismo de 

suspensão da execução pelo Senado Federal não configura óbice à ampla efetividade das 

decisões do Supremo, mas um complemento.  

 Segundo o Ministro Joaquim Barbosa, não é a omissão do Senado em conceder ampla 

eficácia à decisão do STF o problema no caso em tela, mas “a infeliz recalcitrância de um juiz 

em relação à orientação”209 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que o anacronismo 

patológico não é do art. 52, X, da CRFB, “mas do juiz que exerce a autoridade reclamada – 

portanto, do próprio Poder Judiciário”210.  

 Infere, ainda, que pelos argumentos trazidos pelo próprio Relator, é perceptível que o STF 

não depende daquela Alta Casa do Congresso para conferir efeito erga omnes às declarações 

                                                      
206 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 
2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso 
em 20 jun. de 2017, p. 94. 
207 Idem. Ibidem, p. 95. 
208 Idem. Ibidem p. 98. 
209 Idem. Ibidem, p. 97-102. 
210 Idem. Ibidem, p. 98. 
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de inconstitucionalidade no controle difuso, considerando que pode o Supremo editar súmula 

vinculante a respeito da decisão, se entender que ela deva ter aplicação geral. 

 Para Joaquim Barbosa, o que de fato ocorreria em decorrência da proposta de mutação 

constitucional do art. 52, X, seria a mudança no sentido da norma constitucional, pela via 

interpretativa. E, ainda que se aceitasse a tese de mutação, entende o Ministro, que ainda 

faltariam dois fatores: o decurso de tempo maior para constatar a mutação, e o consequente e 

definitivo desuso da norma, considerando que, desde 1988, o Senado Federal suspendeu a 

execução de quase cem normas declaradas inconstitucionais pelo STF.   

 Fazendo alusão às regras de self restraint, que Alexander Bickel qualifica como “virtudes 

passivas” da justiça constitucional, na obra “The Least Dangerous Branch”, coloca o Ministro 

que ao Poder Judiciário restam apenas três alternativas no exercício da jurisdição constitucional: 

 

a) anular a legislação em desacordo com a Constituição; b) declarar a sua 
compatibilidade com o texto constitucional; c) não fazer nem uma coisa nem 
outra, ou seja, abster-se de pronunciar-se sobre a questão da 
constitucionalidade em respeito ao princípio da democracia, quando assim 
puder agir, solucionando o caso concreto sem precisar embrenhar-se pela 
questão constitucional.211 

 

 Por vislumbrar ser a última alternativa plenamente aplicável ao caso, Joaquim Barbosa 

não conheceu da reclamação, conhecendo do pedido como habeas corpus, de modo a confirmar 

a liminar.  

 Em seguida, votou o Ministro Ricardo Lewandowski212, que havia pedido vista para 

melhor examinar o voto do Ministro Eros Grau. Abordando a origem do controle de 

constitucionalidade no Brasil, com a Constituição de 1891, que adotou o modelo de controle 

difuso norte-americano, sem incorporar o stare decisis, considerando a tradição romanística do 

direito brasileiro, afirma o Ministro que essa adaptação criou um problema para a jurisdição 

constitucional, já que as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de 

constitucionalidade difuso operavam efeitos inter partes, possibilitando que casos semelhantes 

tivessem soluções distintas e, para mitigar esse problema, o constituinte de 1934 criou o 

                                                      
211 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 
2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso 
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212 Idem. Ibidem, p. 113-129. 
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mecanismo de suspensão da execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo 

Judiciário, atribuindo essa competência ao Senado Federal. 

 Em relação à proposta de mutação constitucional do art. 52, X, o Ministro divergiu do 

Relator, pelo fato de ter constatado que o Senado não tem descuidado do cumprimento dessa 

competência, posto que entre 7 de fevereiro de 2007 e 16 de junho de 2010, a Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara Alta colocou 53 ofícios, encaminhados pelo STF solicitando 

a promulgação de projeto de resolução para suspender a execução de dispositivos declarados 

inconstitucionais em sede de controle difuso, em pauta para deliberação. Citou também, 

corroborando com seu entendimento, a passagem do voto do Ministro Joaquim Barbosa quanto 

ao número de normas que tiveram sua execução suspensa pelo Senado.  

 Acerca da interpretação defendida pelos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, o 

Ministro Ricardo Lewandowski concebeu que esta ocasionaria um expressivo “aviltamento da 

tradicional competência daquela Casa Legislativa no tocante ao controle de constitucionalidade, 

reduzindo seu papel ao de mero órgão de divulgação das decisões do Supremo Tribunal 

Federal”213, configurando, ainda, ofensa ao sistema de separação de poderes, concebido para 

evitar que as funções governamentais se concentrassem em um único órgão do Estado, 

ameaçando a liberdade política. A seu ver, suprimir competências de um Poder do Estado 

através de interpretação constitucional arriscaria a racionalidade do sistema de checks and 

balances, ainda que a Constituição de 1988 tenha fortalecido o papel do STF ao reconfigurar a 

relação entre os poderes.  

  Comparando a mutação reconhecida em relação ao art. 97, da Constituição, e a pretendida 

em relação ao art. 52, X, afirma que são muito distintas, uma vez que a primeira se deu a partir 

de uma práxis processual adotada pela Suprema Corte, sem que fosse desrespeitado qualquer 

princípio ou norma fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, tão somente dispensando 

a rígida observância do que o dispositivo dispunha quando do julgamento de casos cujas teses 

já tenham sido apreciadas pelo Plenário, ao passo que a segunda pretende o deslocamento de 

uma competência atribuída pelos constituintes de um determinado Poder para outro.  

Deste modo, Ricardo Lewandowski, mesmo não se filiando à corrente dos legalistas 

extremados, repudia a alteração do conteúdo essencial do dispositivo pela exegese, o que, para 

ele, infringe os limites de uma legítima mutação constitucional, e afirma que quando não é 

                                                      
213 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 
2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso 
em 20 jun. de 2017, p. 120. 
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possível conciliar as exigências fáticas com o âmago da norma, os problemas devem ser 

resolvidos através de emendas à Constituição. Acrescenta, ainda, não se tratar de norma de 

cunho principiológico, mas que a estrutura semântica do inciso X do art. 52 indica tratar-se de 

uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata e, ante sua taxatividade, não admite 

maiores questionamentos ou manobras exegéticas.  

Em 23 de dezembro de 2009, estando a Reclamação nº 4.335 pendente de julgamento, 

foi publicada a Súmula Vinculante 26, com o seguinte teor: 

  

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 nº 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.214 

  

O Ministro Ricardo Lewandowski valeu-se deste ocorrido para demonstrar que já é 

possível que o Supremo confira eficácia contra todos e efeito vinculante a uma decisão proferida 

por esta Corte em sede de controle de constitucionalidade concreto-incidental, não havendo 

necessidade de se proceder à nova interpretação do que dispõe o inciso X do art. 52, da 

Constituição Federal. Assim, não conheceu o Ministro da reclamação, concedendo o habeas 

corpus de ofício.  

Também pediu vista o Ministro Teori Zavascki215, que abordou a evolução do direito 

brasileiro, acompanhando outros países que adotam o sistema da civil law, em direção a um 

sistema de valorização dos precedentes judiciais, gradualmente se aproximando do que se pode 

chamar de cultura do stare decisis, característica do sistema da common law. Deste modo, 

entende o Ministro que o Senado permanece tendo competência para conferir eficácia erga 

omnes às decisões do Supremo Tribunal Federal que declaram a inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo em controle difuso, nos termos do art. 52, inciso X, da CRFB, porém, não reputa 

ser essa a única forma de conceder força expansiva a essas decisões. 

                                                      
214 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante 26, DJ de 23 de dezembro de 2009. Disponível em:< 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1271>. Acesso em 25 jun. 2017. 
215 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 
2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso 
em 20 jun. de 2017, p. 149-169. 
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Em seu voto, o Ministro enumerou as duas modificações, introduzidas pela Emenda 

Constitucional 45/2004, que contribuíram significativamente para a intensificação da força 

expansiva das decisões do Supremo, mesmo que em sede de controle concreto: a possibilidade 

de edição de súmulas vinculantes, prevista pelo art. 103-A da Constituição e regulamentada 

pela Lei 11.417/2006; e a instituição da demonstração da repercussão geral como requisito de 

admissibilidade do recurso extraordinário, na forma do art. 102, parágrafo 3º, da Constituição 

e regulamentado pelos artigos 1035, 1036, caput e parágrafo 1º, e 1039, do CPC. 

Mesmo considerando a força expansiva das decisões do STF, além das de que trata o 

art. 52, X, e que, o descumprimento dessas decisões importará, em alguma medida, ofensa à 

autoridade das decisões da Suprema Corte, Teori Zavascki não considera que sempre darão 

ensejo ao ajuizamento de reclamação, recomendando que o art. 102, inciso I, alínea l, da 

Constituição seja interpretado de forma estrita. Do contrário, segundo o Ministro, o Supremo 

Tribunal Federal seria transformado “em verdadeira Corte executiva, suprimindo instâncias 

locais e atraindo competências próprias das instâncias ordinárias”216, logo, em regra, a 

reclamação apenas pode ser admitida quando for ajuizada por quem foi parte na relação 

processual na qual se proferiu a decisão cuja eficácia se procura resguardar. 

Haja vista a situação jurídica à data da propositura da reclamação, Teori Zavascki 

entenderia pelo não cabimento da mesma. Entretanto, considerando a superveniente edição da 

Súmula Vinculante 26, cujo descumprimento enseja a propositura de reclamação, o Ministro 

conheceu da reclamação e deferiu o pedido.  

Em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso217 reconhece que os dois grandes, os 

sistemas jurídicos, o da civil law e o da common law, tem se aproximado, pois os precedentes 

têm tido um papel cada vez mais importante na tradição romano-germânica e a legislação escrita 

vem conquistando cada vez mais espaço no direito anglo-saxão.  Acrescenta que, a seu ver, essa 

ascensão dos precedentes no direito brasileiro é positiva, posto que atende a três finalidades 

constitucionais relevantes: a segurança jurídica, o princípio da isonomia e o princípio da 

eficiência. 

Mesmo entendendo que a Constituição se encontra em permanente interação com a 

realidade, tendo o legislador e o julgador o papel de atualizarem seu sentido, o Ministro afirma 

                                                      
216 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 
2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso 
em 20 jun. de 2017, p. 168. 
217 Idem. Ibidem, p. 182-187. 
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vislumbrar um limite para a mutação constitucional que se propõe: a textualidade do 

dispositivo. Acrescenta que, apesar de gostar da ideia, não considera ser ela compatível com a 

redação do art. 52, X, da CRFB. Embora não ache que tal dispositivo tenha trazido uma boa 

solução constitucional, é o que consta na Constituição, e, não sendo o Supremo Tribunal Federal 

constituinte originário ou derivado, infere Luís Roberto Barroso “não ser possível interpretar 

um Texto Constitucional, como nenhum texto, contra a sua literalidade, contra as possibilidades 

semânticas que ele oferece”218, do contrário a Suprema Corte tornar-se-ia a dona da razão e 

dona da verdade em qualquer caso, ao passo que o constituinte seria irrelevante.  

 Nesse sentido, manifestou-se o Ministro Luís Roberto Barroso contra o reconhecimento 

da mutação constitucional do art. 52, inciso X, da Constituição, porém, aderiu ao voto do 

Ministro Teori Zavascki, afirmando que este “trouxe uma solução diversa e engenhosa”219, para 

conhecer e julgar a reclamação procedente, em razão da inobservância da Súmula Vinculante 

26. 

 Na sequência, votou a Ministra Rosa Weber220, afirmando, na mesma linha que o fez o 

Ministro Luís Roberto Barroso, que a literalidade do texto a impediu de chegar à conclusão de 

mutação constitucional, pois, para isso, seria preciso modificar o próprio enunciado normativo. 

Assim, inferiu que o desfecho proposto pelo Ministro Teori Zavascki foi o que melhor se 

adequou ao caso, adicionando que também tem interpretado o art. 102, inciso I, alínea l, da 

Constituição restritivamente. Por conseguinte, considerando o advento da Súmula Vinculante 

nº 26, a Ministra conheceu da reclamação e a acolheu nos moldes propostos por Teori Zavascki.  

 O Ministro Marco Aurélio221, em contraponto, declara não ser possível “pretender que o 

autor do ato questionado implemente premonição quanto a um procedimento futuro do 

Supremo”222, e considerou que estender o efeito erga omnes ao controle difuso ocasionaria 

mistura deste controle com o concentrado, dando a eles a mesma consequência jurídico-

constitucional. Posicionou-se contra a proposta de mutação constitucional do art. 52, inciso X, 

pelo fato de conceber que esse é o direito posto, não sendo os Ministros do STF competentes 

para estabelecer outro, pois não são legisladores positivos. Entretanto, acompanhou o Relator e 

                                                      
218 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 
2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso 
em 20 jun. de 2017, p. 186. 
219 Idem. Ibidem, p. 186. 
220 Idem. Ibidem, p. 188. 
221 Idem. Ibidem, p. 189-190. 
222 Idem. Ibidem, p. 189. 
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o Ministro Sepúlveda Pertence quanto à concessão do habeas corpus de ofício, em razão da 

individualização da pena.  

 Ao votar, o Ministro Celso de Mello223 destacou o valor da jurisprudência dos Tribunais 

e a análise acerca do esvaziamento progressivo do papel do Senado no âmbito do controle de 

constitucionalidade, bem como a consequente proposta de mutação constitucional do art. 52, 

inciso X, da CRFB. Deste modo, acompanhou o voto do Ministro Teori Zavascki, por 

vislumbrar que a proposta por ele trazida possibilita um avanço no processo de construção 

jurisprudencial e o efetivo respeito à força normativa das decisões da Suprema Corte em sede 

de controle de constitucionalidade. 

 Destarte, por maioria, o Tribunal conheceu e julgou procedente a reclamação, restando 

vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Marco 

Aurélio, que concederam o habeas corpus de ofício, mas não conheceram da reclamação. 

 Em sede doutrinária, argumentando ser perigoso veículo de fraude à Constituição, 

podendo ocasionar mutações inconstitucionais, consistindo na criação, pelos juízes, de pautas 

legislativas de comportamento, Uadi Lammêgo Bulos vislumbra ativismo judicial na 

Reclamação nº 4.335, destacando, nesse âmbito, o voto do Ministro Eros Grau, por acreditar 

que o Ministro manipulou, institucionalmente, o art. 52, inciso X, da Carta de 1988 ao sustentar 

uma atuação do Supremo como legislador positivo.224 

 Lenio Luiz Streck, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira e Martonio Mont’Alverne 

Barreto Lima colocam que o modelo de participação democrática no controle difuso também 

se manifesta, indiretamente, através da atribuição constitucional designada ao Senado Federal 

e que excluí-la, ou limitar o seu significado ao de dar publicidade à decisão do STF, seria como  

 

reduzir as atribuições do Senado Federal à de uma secretaria de divulgação 
intra-legistativa das decisões do Supremo Tribunal Federal; significa, por fim, 
retirar do processo de controle difuso qualquer possibilidade de chancela dos 
representantes do povo deste referido processo, o que não parece ser sequer 
sugerido pela Constituição da República de 1988.225 

                                                      
223 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22 de outubro de 
2014. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101>. Acesso 
em 20 jun. de 2017, p. 191-193. 
224 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. rev. e atual. de acordo com a Emenda 
Constitucional n. 76/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 442-443. 
225 STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. A nova 
perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o controle difuso: mutação constitucional e limites da legitimidade 



63 
 

 

 

 Adicionam, referidos juristas, que além de reduzir a competência do Senado à de um 

órgão de imprensa, se a proposta de mutação constitucional do art. 52, X, da CRFB, 

prosperasse, acarretaria grave violação ao sistema de direitos e garantias fundamentais, uma 

vez que a atribuição de eficácia erga omnes e efeito vinculante às decisões do STF, proferidas 

em controle difuso de constitucionalidade, configuraria ofensa aos princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (previstos pelo art. 5º, incisos LIV 

e LV, da Constituição), posto que atingiria aqueles que não tiveram o direito de participação 

nos processos de tomada de decisão que os afetará.226 Além disso, argumentam que tal tese de 

mutação constitucional defende uma noção decisionista da jurisdição, contribuindo “para a compreensão 

das cortes constitucionais como poderes constituintes permanentes”, sendo que “ um tribunal não pode 

mudar a constituição; um tribunal não pode ‘inventar’ o direito: este não é seu legítimo papel como 

poder jurisdicional, numa democracia”.227 

 Ademais, afirmam que uma decisão apertada de 6 a 5, ainda não amadurecida, em sede 

de controle concreto não pode ser equivalente a uma súmula, pois sequer reúne quórum para 

fazer uma súmula.228 Sobre o desejo de atribuir os efeitos de controle concentrado ao difuso, 

dispõem os autores que “não há nada que autorize o Supremo Tribunal Federal a operar 

mencionada sistemática no texto de nossa Constituição, tampouco na tradição de nossa doutrina 

de controle de constitucionalidade”, também não há autorização constitucional expressa.229  

 Dimitri Dimoulis e Soraya Lunardi opinam no sentido de que não ocorreram mudanças 

tão significativas no cenário brasileiro que justificassem a mutação do art. 52, inciso X, da 

Constituição Federal, considerando que o controle incidental-concreto continua sendo 

regulamentado do mesmo modo que o foi em 1988 e que não existem manifestações de opinião 

pública contrárias a esse tipo de controle. Acrescentam também não ter havido mudança no 

comportamento do Senado em relação a sua atribuição de suspender leis declaradas 

                                                      
da jurisdição constitucional. In: Revista Gestão e Controle, Ano 1, nº 2, jul./dez. 2013. Disponível em: 
<http://ojs.tce.ro.gov.br/ojs/index.php/TCE-RO/article/view/24>. Acesso em 27 de agosto de 2017, p. 105.  
226 STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni; LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. A nova 
perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o controle difuso: mutação constitucional e limites da legitimidade 
da jurisdição constitucional. In: Revista Gestão e Controle, Ano 1, nº 2, jul./dez. 2013. Disponível em: 
<http://ojs.tce.ro.gov.br/ojs/index.php/TCE-RO/article/view/24>. Acesso em 27 de agosto de 2017, p. 106. 
227 Idem. Ibidem, p. 121-122. 
228 Idem. Ibidem, p. 108. 
229 Idem. Ibidem, p. 116. 
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inconstitucionais pelo STF em sede de controle concreto, tendo sido referida competência 

utilizada com parcimônia e retidão pela Alta Casa do Congresso Nacional ao longo dos anos.230 

 Ademais, a única modificação que vislumbram nas últimas décadas, no âmbito dessa 

problemática, é o aumento do volume de processos do Supremo. Porém, entendem que isso não 

significa a alteração de valores sociais, tampouco de circunstâncias reais que pudessem influir 

no modo de interpretar a Constituição.231  

 Depreende-se, portanto, que a decisão do Supremo Tribunal Federal em não acolher a 

teoria da mutação constitucional do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, foi prudente. 

Admiti-la importaria na realização, pelo Poder Judiciário, de alteração no próprio texto de um 

dispositivo constitucional, o que iria contrariar a definição de mutação constitucional, posto que 

consiste no fenômeno através do qual as normas constitucionais são modificadas sem revisão 

ou emenda, sendo conferido novo sentido a uma norma, sem que seu texto seja alterado. 

Configuraria, portanto, mutação inconstitucional, posto que iria de encontro ao que o Texto 

Maior expressamente prevê e permitiria que o Poder Judiciário suprimisse uma competência do 

Poder Legislativo, expressamente prevista pela Constituição Federal. 

 Considerando o fato de que o Judiciário não possui a competência para formalmente 

reformar a Constituição, se tal mudança fosse por ele realizada pela via exegética, estaria o 

princípio da separação dos poderes ameaçado, o qual é cláusula pétrea do ordenamento jurídico 

brasileiro, conforme o art. 60, parágrafo 4º, inciso III232, da Magna Carta. 

 Além disso, a própria superveniência da Súmula Vinculante nº 26, quando do julgamento 

da Reclamação nº 4.335, demonstra que o Supremo já detém ferramenta para, quando se fizer 

necessário e preenchidos os requisitos exigidos, expandir a eficácia inter partes das decisões 

por ele proferidas em sede de controle concreto, através da edição de uma súmula vinculante. 

Não é, portanto, imprescindível abolir, ou reduzir significativamente, a competência 

expressamente atribuída pela Carta Magna ao Senado Federal.  

 Apesar de grande parte da doutrina considerar o art. 52, inciso X, inadequado ao atual 

contexto constitucional brasileiro e da existência de elementos que revelam a abstrativização 

                                                      
230 DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade 
e remédios constitucionais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 291. 
231 DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade 
e remédios constitucionais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
232 Constituição Federal de 1988: “Art. 60. (...) § 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”. 
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do controle concreto de constitucionalidade, um processo informal de alteração da Constituição, 

pela via interpretativa, realizado pelo Poder Judiciário, não se mostra a melhor forma de realizar 

a adequação pretendida. Para extinguir a atribuição do Senado Federal, ou torná-la apenas 

ferramenta para conferir publicidade às decisões do Supremo Tribunal Federal, tomadas em 

sede de controle concreto de constitucionalidade, mais apropriado seria valer-se dos 

instrumentos formais de mudança da Constituição, processo que envolveria o Poder 

Legislativo, e, por isso, apresentaria maior legitimidade, pois, além deste possuir a competência 

para modificar a Constituição formalmente através de emenda constitucional, nos termos do 

art. 60, da CRFB233, é também o detentor da competência que poderia vir a ser suprimida, 

evitando a infringência do princípio da separação dos poderes e, como alertou o Ministro 

Sepúlveda Pertence em seu voto, que se pudesse falar em golpe de Estado.  

 

  

                                                      
233 Constituição Federal 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”.  
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6 CONCLUSÃO 

  

 À luz do exposto, é possível concluir que:  

 1- A adoção do controle de constitucionalidade difuso-incidental pelo direito brasileiro, 

ante a ausência do mecanismo do stare decisis, trouxe problemas relacionados à insegurança 

jurídica e ao desrespeito ao princípio da isonomia, tendo em vista a possibilidade de serem 

proferidas decisões divergentes acerca da constitucionalidade de uma mesma norma. Nesse 

contexto, surge o mecanismo de suspensão, pelo Senado Federal, da lei declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concreto de 

constitucionalidade.   

 2- Com o ulterior o advento do controle de constitucionalidade abstrato no direito 

brasileiro, que atribuiu efeitos erga omnes e eficácia vinculante às decisões através dele 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a manutenção do mecanismo de suspensão da 

execução de lei declarada inconstitucional pela Excelsa Corte, cuja competência foi atribuída 

ao Senado Federal, passou a ser questionada. A sua retirada do ordenamento jurídico brasileiro 

passa a ser defendida por grande parte da doutrina, de modo a atribuir efeitos erga omnes e 

eficácia vinculante às decisões proferidas pelo STF, também em sede de controle concreto de 

constitucionalidade, sem a necessidade de intervenção do Senado Federal.  

3- As críticas ao mecanismo de suspensão da eficácia da lei, atualmente previsto pelo 

art. 52, inciso X, da Constituição, bem como a sua inadequação perante o atual sistema de 

controle de constitucionalidade brasileiro, foram ampliadas com a ocorrência da abstrativização 

do controle concreto de constitucionalidade, que significou o reconhecimento de força 

normativa a decisões do Poder Judiciário proferidas no controle concreto de 

constitucionalidade, de modo que, o próprio Judiciário, sem que houvesse a atuação de outro 

Poder, ampliaria os efeitos do controle concreto de constitucionalidade, excedendo o efeito inter 

partes que lhe é característico.  

4- Dentre os fatores que indicam a ocorrência da abstrativização do controle concreto 

de constitucionalidade, encontram-se: o advento da Lei nº 9.756/98, que passou a prever 

exceção ao art. 97 da Constituição; a instituição da súmula vinculante no direito brasileiro; a 

exigência de repercussão geral como requisito para admissibilidade dos recursos 

extraordinários; a eficácia ultra partes das decisões proferidas no âmbito do processo coletivo; 

e a eficácia prospectiva e expansiva das decisões proferidas em sede de mandado de injunção. 
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 5- A inadequação originária do art. 52, X, da Constituição Federal, somada à ocorrência 

da abstrativização do controle difuso, reforça o posicionamento que pleiteia a reforma do 

dispositivo e o debate ganha relevo no julgamento da Reclamação nº 4.335, na qual, os 

Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau defendem a ocorrência de mutação constitucional do 

referido dispositivo. Entretanto, na oportunidade, o Supremo não aderiu à tese da mutação 

constitucional do art. 52, X, da CRFB.  

 6- Considerando que mutação constitucional é um fenômeno fático, por meio do qual se 

confere nova interpretação a uma norma, porém, sem que a letra de seu texto seja alterada, a 

decisão do STF em não acolher tal teoria foi acertada, tendo em vista que mitigar a atuação do 

Senado Federal iria contra o que o art. 52, X, da CRFB, expressamente dispõe, transgredindo 

um limite inequívoco do fenômeno da mutação constitucional, qual seja, o texto da norma. 

Logo, se tivesse sido realizada, estaria configurada uma mutação inconstitucional. Além disso, 

já é possível, através da edição de súmula vinculante, que o Supremo confira efeito erga omnes 

e eficácia vinculante às suas decisões em sede de controle concreto, sem a necessidade da 

intervenção do Senado.   

 7- Se fosse o caso de suprimir ou diminuir a atribuição do Senado, seria mais prudente 

que fosse a modificação realizada através de emenda à Constituição, uma vez que evitaria que 

o Poder Judiciário atuasse como constituinte derivado, além do fato de o processo formal de 

mudança envolver o Poder cuja competência seria afetada, evitando que se pudesse falar em 

ofensa à separação dos poderes ou em um golpe de Estado.  
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