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O FENÔMENO DA INCONSTITUCIONALIDADE  
SUPERVENIENTE À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DE 1988       

 Carlos Araujo1 
Resumo 

O objetivo deste artigo é examinar a problemática acerca da inconstitucionalidade 

superveniente no Brasil, sob as análises jurisprudenciais e doutrinárias, demonstrando o 

contraste entre o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal e o modelo 

constitucional adotado. Pautando-se em uma metodologia de averiguação dos julgados 

desta Corte e da cognição desenvolvida pelos autores que se debruçam sobre o tema, 

seja nacional, seja internacional. Nesse diapasão, o presente artigo científico busca 

analisar as formas de inconstitucionalidade superveniente no novo paradigma 

constitucional democrático brasileiro e levantar as repercussões jurídicas e fáticas, 

examinando os seus desmembramentos. Dessa forma, ao fim, serão apontadas as 

competências e possíveis caminhos a serem percorridos pela jurisdição constitucional 

dentro do Controle de Constitucionalidade. 

Palavras-chave: Inconstitucionalidade Superveniente – Teoria da Recepção – Controle 

de Constitucionalidade – Supremo Tribunal Federal  

Abstract 

The purpose of this article is to examine the problematic about supervenient 

unconstitutionality in Brazil, under the jurisprudential and doctrinal analysis, 

demonstrating the contrast between the current understanding of Federal Supreme Court 

and the constitutional model adopted. Based on a methodology for the investigation of 

the judgments of this Court and the cognition developed by the authors who study the 

subject, whether national or international. In this context, the present scientific article 

seeks to analyze the supervenient unconstitutionality forms in the new Brazilian 

democratic constitutional paradigm and to raise the juridical and factual repercussions, 

examining its dismemberments. This way, in the end, the competences will be 

appointed and possible paths to be covered by the constitutional jurisdiction within the 

Constitutionality Control.    

Keywords:  Supervenient Unconstitutionality – Reception Theory - Constitutionality 

Control – Federal Supreme Court
                                                           
1 Graduando em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi Monitor de Direito Constitucional (2015) 
e Economia Política e Direito (2014). Pesquisador nos Grupos de Pesquisa “Constituição e Política” (2015-2016) e 
“Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito” (2014-2016). Coordenador da Seção de Direito Público da 
Revista dos Monitores da UFF (2015-2016).  
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I - INTRODUÇÃO 

Historicamente, é possível dizer que a Constituição sempre esteve presente nas 

sociedades com organizações políticas, como em Atenas, por exemplo, observando é 

claro que, antigamente, ela não possuía a importância formal e técnica da 

contemporaneidade. Sem dúvida, para se falar em Constituição é necessário tecer 

comentários sobre o Poder Constituinte. Em essência, Poder Constituinte é a 

capacidade de se criar uma Constituição e determinar a sua observância. 

Quando Emmanuel Siyès2 identifica a nação como o terceiro Estado, ele faz a 

distinção entre Poder Constituinte e Constituído, sendo aquele conduzido pela 

vontade da nação e tendo como limite apenas o direito natural e este a criação do 

Poder Constituinte, sendo expresso através dos Poderes do Estado, mas com 

limitações impostas pelos constituintes.  

Dessa forma, é importante lembrar que, geralmente, o Poder Constituinte 

Originário deixa o seu estado de latência em quatro cenários políticos, são eles: a) 

uma revolução; b) a criação de um novo Estado; c) a derrota na guerra; e d) uma 

transição política pacífica. No entanto, todo exercício de autoridade necessita de um 

fundamento que o legitime, isto também não é diferente com o Poder Constituinte. 

Ao longo do tempo, existiram alguns fatores que tentaram legitimá-lo, são 

eles: a força bruta; o poder divino; o poder dos monarcas; a nação; e o povo. Aquele 

que se tornou vitorioso foi o povo, ele é o titular do Poder Constituinte e por isso 

existe a supremacia da Constituição, a qual representa o conjunto de homens que a 

aprovou e é um dos pressupostos do controle de constitucionalidade, como será 

explicado mais a frente. 

Nesse sentido, existem condicionamentos pré-constituintes e pós-

constituintes. Aqueles estão relacionados com os direitos e garantias fundamentais 

(presentes principalmente no art. 5º da CRFB) que devem ser respeitados no 

momento de elaboração da Carta Magna e o procedimento: convocar uma assembleia 

ou convenção, escolher os delegados e elaborar os trabalhos. Já, os limites pós-

constituintes estão vinculados ao fato de se irá ser aprovado pelo colégio eleitoral e 

                                                           
2 SIYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa. 6º Ed. 2014. Saraiva, São Paulo. Pág. 60.  
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atrelado à deliberação final, podendo se submeter ou não a um referendo popular3. 

De fato, para a presente pesquisa se faz necessário apresentar informações 

acerca da capacidade de mutação da constituição, dada a dinâmica do Estado 

Democrático de Direito e uma das possíveis formas de expressão da 

inconstitucionalidade superveniente está relacionada à alteração de interpretação 

evolutiva do referido diploma. 

Após a criação da Constituição, o Poder Constituinte se expressa de outras 

duas maneiras importantes, sendo que recebe a classificação de derivado e difuso. De 

fato, as duas maneiras de modificação irão interferir diretamente na 

inconstitucionalidade superveniente, a qual será explicada em seguida. Por ora 

cumpre explanar que, o Poder Constituinte Derivado é a capacidade de reformar o 

texto constitucional e o difuso é permanente e decorre do mecanismo de mutação 

constitucional, por via informal, utilizando a interpretação e os costumes 

constitucionais, atendendo às demandas e aos fins sociais4.   

A pesquisa investigará  qual  é  a  ação  cabível  para  deflagrar  o  controle      

de constitucionalidade quando nova norma constitucional surge e dispõe em contrário 

de uma lei ou outro ato normativo (Poder Constituinte Derivado); e quando há 

alteração da interpretação evolutiva da Carta Magna (Mutação Constitucional). Dessa 

maneira, será realizada uma breve introdução sobre o controle das normas 

constitucionais no Direito brasileiro. 

Pode se afirmar que o controle de constitucionalidade teve o seu surgimento 

nos Estados Unidos, a partir do caso Marbury versus Madison5, no qual John 

Marshall (um dos magistrados da Suprema Corte norte-americana na época) declarou 

uma norma inconstitucional porque esta era contrária à Constituição. Esta decisão 

gerou consequências até a contemporaneidade, trazendo postulados constitucionais 

importantes como: a) a supremacia da Constituição, sendo que era a expressão 

                                                           
3 BARROSO, Luis Roberto. Direito Constitucional Contemporâneo. Saraiva, 5º Ed. 2015. São Paulo. 

Págs. 150/153. 

4 Ibid. Págs. 173 

5 BARROSO, Luis Roberto. Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Saraiva, 7º Ed. 

2016. São Paulo. Pág. 20. 
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máxima do povo, através do Poder Constituinte Originário; b) a nulidade da norma 

infraconstitucional que fosse contrária à Carta Magna; c) o judicial review; e d) a 

competência de declarar a inconstitucionalidade  de uma lei pertencia ao Poder 

Judiciário, sendo este o detentor da “última palavra” acerca do tema (postulado 

extremamente questionado na contemporaneidade brasileira). 

Na Europa, o controle de constitucionalidade não era algo tão desejado, 

devido à supremacia do Parlamento (principalmente na França), o qual não podia 

aceitar que as suas leis fossem invalidadas por juízes. Dessa forma, o controle era 

feito de maneira política e preventiva, sendo que o Conselho apenas podia declarar a 

inconstitucionalidade antes da lei ser aprovada e não durante a sua vigência. Em 

1920, a Áustria aderiu ao controle de constitucionalidade concentrado, todavia 

seguindo o modelo proposto por Hans Kelsen. Neste, a norma inconstitucional não 

era nula de pleno direito, mas sim anulável. Como exposto acima, os modelos 

europeu e norte-americano eram bem diferentes, principalmente no que tange aos 

efeitos da norma inconstitucional. 

No Brasil, o controle de constitucionalidade foi implantado com a República, 

na Constituição de 1891, mas seguindo o modelo norte-americano, o controle era 

difuso e incidental, ocorrendo inicialmente de forma tímida. A partir do advento da 

EC 16/1965, o controle de constitucionalidade brasileiro sofreu uma importante 

alteração que perdura até a contemporaneidade, pois foi quando se inseriu no país o 

controle concentrado e por ação direta, o qual deveria ser iniciado mediante 

representação do Procurador-Geral da República6. Assim, os dois modelos de 

controle, concentrado e difuso, passaram a conviver harmonicamente no mesmo 

ordenamento jurídico.  

 Com a promulgação da Constituição de 1988, os dois modelos permaneceram 

vigentes, havendo algumas modificações como no rol dos legitimados a promovê-la e 

o mecanismo de ação direta para sanar a omissão do Estado. O principal interesse da 

pesquisa repousa no modelo de controle de constitucionalidade brasileiro e os seus 

                                                           
6 Segundo a Constituição Federal de 1946: “Art. 101, I, k. Ao Supremo Tribunal Federal compete: I — 

processar e julgar originariamente: k) a representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de 

natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da República”. 
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desdobramentos, haja vista que será analisado ao decorrer do desenvolvimento, as 

ações diretas cabíveis nas modalidades de inconstitucionalidade superveniente e 

buscar saber como deve ser encarado o assunto. 

O ponto é tão polêmico porque reflete impactos de ordem prática, ou seja, a 

admissão desse tipo de inconstitucionalidade acarreta consequências consideráveis. 

Tanto é verdade o exposto, que o STF adotou a modulação da eficácia temporal da 

decisão de inconstitucionalidade (art. 27 da Lei 9.868/99) que permite à Corte 

restringir os efeitos da ADI julgada ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de 

determinado momento fixado, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de 

excepcional interesse social. 

Em regra, a norma inconstitucional é nula e, consequentemente, gera efeitos 

ex tunc. No entanto, dependendo do caso concreto, este efeito pode ser mitigado, para 

que se adeque a decisão à realidade. Essa técnica foi desenvolvida para evitar um 

descompasso do plano jurídico com o plano real, como em casos tributários e ações 

de repetição de indébito, devido à impossibilidade do pagamento integral.  

No caso da inconstitucionalidade superveniente será de grande utilidade, haja 

vista que há uma relação direta entre o julgamento e o lapso de tempo em que a 

norma produziu os seus efeitos. O referido dispositivo foi trazido, pois representa 

uma relativização do princípio da nulidade, como pode se observar: 

 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 

e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 

interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 

dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração 

ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em 

julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.  

 

Nesse mesmo diapasão, cabe registrar que de início serão analisadas as três 

formas de manifestação da inconstitucionalidade superveniente: 1) quando nova 

norma constitucional surge e dispõe em contrário de uma lei ou outro ato normativo, 

caso em que será analisado se será realizada simples revogação (solução 

intertemporal de conflito de normas) ou controle de constitucionalidade; 2) quando 

resulta de mudanças significativas nas relações fáticas abrangidas pelas normas, 



6  

tendo como diretriz o processo de inconstitucionalização; e 3) quando há alteração da 

interpretação evolutiva da Constituição (Mutação Constitucional) 7. 

Segundo parte da doutrina brasileira8, através da declaração de lei ainda 

constitucional, o STF entende que no presente momento a norma ainda é 

constitucional. Entretanto, a norma está percorrendo um caminho para uma eventual 

inconstitucionalidade. Nesse sentido, ocorre que o Tribunal indica a possível 

inconstitucionalidade futura, observando os elementos da realidade, mas sendo 

necessária para a outra declaração, uma nova ADI, como será analisado mais a frente. 

II – A TEORIA DA RECEPÇÃO E O AFASTAMENTO DA 

INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE 

No Brasil, quando uma nova Constituição é promulgada, opera-se o fenômeno 

da revogação global. Este preceitua que a Constituição nova revoga a que a antecedeu, 

deixando esta última de produzir os seus efeitos jurídicos. Por serem normas de mesma 

hierarquia e versarem igualmente sobre matéria constitucional, predomina o critério 

para a solução de antinomias desenvolvido por Norberto Bobbio9, segundo o qual a 

                                                           
7 SILVESTRIN, Nathália Cristina Damásio. Da inconstitucionalidade superveniente e da flexibilização 

da coisa julgada inconstitucional. Revista da ESMESC, v. 17, n. 23, 2010. Pág. 426. 

8 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 

Saraiva, 9ºED. 2014. São Paulo. Págs. 1191 e 1192. 

9 “O critério cronológico, chamado também de Lex posterior, é aquele com base no qual, entre duas 

normas incompatíveis, prevalece a norma posterior: Lex posterior derogat priori. Existe uma regra geral 

no Direito em que a vontade posterior revoga a precedente, e que de dois atos de vontade da mesma 

pessoa vale o último no tempo. (...) O critério hierárquico, chamado também de lex superior, é aquele pelo 

qual, entre duas normas incompatíveis, prevalece a hierarquicamente superior: lex superior derogat 

inferiori. Não temos dificuldade em compreender a razão desse critério depois que vimos, no capítulo 

precedente, que as normas de um ordenamento são colocadas em planos diferentes: são colocadas em 

ordem hierárquica. Uma das consequências da hierarquia normativa é justamente esta: as normas 

superiores podem revogar as inferiores, mas as inferiores não podem revogar as superiores. A 

inferioridade de uma norma em relação a outra consiste na menor força de seu poder normativo; essa 

menor força se manifesta justamente na incapacidade de estabelecer uma regulamentação que esteja em 

oposição à regulamentação de uma norma hierarquicamente superior. (...) O terceiro critério, dito 

justamente da lex specialis, é aquele pelo qual, de duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial 

(ou excepcional), prevalece a segunda: lex specialis derogat generali. Também aqui a razão do critério 
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norma de mesma hierarquia e não sendo especial em relação a outra, deve prevalecer a 

mais recente.  

Tal método de solução de conflito aparente de normas foi adotado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB) em seu art. 2º, §1º: “A lei posterior revoga a anterior quando expressamente 

o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 

de que tratava a lei anterior”.  

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal10, a República 

Federativa não adotou a Teoria da Desconstitucionalização que encontra fundamento 

na ideia de que com o surgimento de uma nova Carta Magna, a Constituição anterior 

poderia ser aproveitada naquilo em que fosse compatível com o novo paradigma 

constitucional, sendo que as suas normas iriam possuir um status diferenciado e 

hierarquicamente inferior aos trazidos pelo novo diploma elaborado pelo Poder 

Constituinte Originário. Para a Suprema Corte, a nova revoga a anterior de forma 

integral, não podendo haver o aproveitamento de nenhuma parte. Caso o Constituinte 

desejasse manter algum resquício do modelo anterior, bastaria ter inserido o 

dispositivo na Constituição mais recente, tendo em vista o seu poder e competência 

para tal mister, ou trazido essa autorização expressamente.  

                                                                                                                                                                          
não é obscura: lei especial é aquela que anula uma lei mais geral, ou que subtrai de uma norma uma parte 

da sua matéria para submetê-la a uma regulamentação diferente (contrária ou contraditória). A passagem 

de uma regra mais extensa (que abrange um certo genus) para uma regra derrogatória menos extensa (que 

abrange uma species do genus) corresponde a uma exigência fundamental de justiça, compreendida como 

tratamento igual das pessoas que pertencem à mesma categoria. A passagem da regra geral à regra 

especial corresponde a um processo natural de diferenciação das categorias, e a uma descoberta gradual, 

por parte do legislador, dessa diferenciação” (BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 6º 

Ed. Editora UnB, Brasília. 1995.  Págs. 92 a 95).  

10 “A vigência e a eficácia de uma nova Constituição implicam a supressão da existência, a perda de 

validade e a cessação de eficácia da anterior Constituição por ela revogada, operando-se, em tal situação, 

uma hipótese de revogação global ou sistêmica do ordenamento constitucional precedente, não cabendo, 

por isso mesmo, indagar-se, por impróprio, da compatibilidade, ou não, para efeito de recepção, de 

quaisquer preceitos constantes da Carta Política anterior, ainda que materialmente não conflitantes com a 

ordem constitucional originária superveniente” (Emb. Decl. no AgRg nos Emb. Div. nos Emb. Decl. no 

AgRg no Agravo de Instrumento n. 386.820 -1/RS, Rel. Min. Celso de Mello. STF. 2005).  
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O ordenamento jurídico brasileiro não admite a repristinação tácita. Entretanto, 

o art. 2º, §3º, da LINDB diz: “Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se 

restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”. Dessa forma, é possível que 

mediante disposição expressa, a lei nova que revogou a que antecedeu repristine, ou 

seja, restaure os efeitos jurídicos de uma norma já revogada, realizando o fenômeno da 

repristinação.  

Por outro lado, o mesmo não ocorre com as normas infraconstitucionais, as 

quais podem ser recepcionadas pela nova ordem constitucional. De acordo com a 

Teoria da Recepção11, adotada no Brasil, se houver compatibilidade de conteúdo com a 

nova Constituição, as normas infraconstitucionais anteriores serão bem-vindas e 

recebidas perante a nova ordem e continuarão a produzir completamente os seus 

efeitos jurídicos. Todavia, se não houver harmonia entre as matérias ou for impossível 

a sua coexistência, as normas não serão recebidas.  

Ademais, a incompatibilidade deve ser material para que não haja recepção por 

parte do novo paradigma. A recepção é um fenômeno de natureza material porque não 

analisa o processo legislativo que fundamentou a elaboração das normas anteriores, 

ocorrendo de maneira automática. A análise formal diz respeito ao tipo de norma posta 

em questão e o quórum necessário para a sua aprovação, devendo ter sido respeitado 

todo o procedimento de confecção do diploma legal. Ainda que a lei seja de 

competência de outro ente federativo ou de iniciativa de outro titular, ela será 

recepcionada em seu status quo ante, devendo ser respeitado o novo rito procedimental 

a partir da promulgação da nova Constituição.  

Nesse diapasão, se determinado conteúdo deve ser tratado por lei 

complementar (LC), porém na Constituição anterior não havia necessidade, a recepção 

fará uma espécie de filtragem e admitirá a lei ou qualquer outra espécie normativa que 

seja compatível materialmente com a recente Carta Política. Isso ocorreu com o 

Código Tributário Nacional (CTN) que surgiu como lei ordinária, mas foi 

recepcionado com status de LC12. Assim, alterações feitas pelo Congresso Nacional 

                                                           
11 ADI 2/STF.  
 
12 O CTN foi elaborado com quórum de lei ordinária na data de sua criação, pois sob o manto da 

Constituição da República vigente à sua época, tal era o rito de aprovação para criar as normas de 

natureza tributária. Como não houve incompatibilidade material com a Constituição de 1988, o referido 
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deverão observar o rito estabelecido pela Constituição Federal, como no caso de 

alteração de normas gerais de direito tributário, sendo via lei complementar, com 

quórum de maioria absoluta dos membros do Poder Legislativo (art. 69 da CRFB/88). 

Haverá uma “nova roupagem” da norma antes concebida como outra espécie.  

Isto posto, a tese que saiu vitoriosa após o Supremo Tribunal Federal apreciar o 

leading case13 foi a defendida pela doutrina tradicional, sendo a inconstitucionalidade 

uma nulidade absoluta, a qual produz efeitos ex tunc, ou seja, a invalidade da norma 

retroage até a data de seu surgimento.   

No entanto, se a norma era válida à luz do ordenamento anterior, não há que se 

falar em inconstitucionalidade simplesmente pela antinomia com a nova Constituição, 

sendo o caso de revogação, conforme ficou consolidado na jurisprudência da Suprema 

Corte.  

Contudo, é fundamental destacar a posição defendida pelo Ministro Sepúlveda 

Pertence nesse julgado, pois sustentou que seria o caso de inconstitucionalidade 

superveniente, haja vista o critério cronológico de solução de conflitos no tempo seria 

aplicável apenas em relação às normas de igual hierarquia. Para o Ministro, se havia 

disparidade hierárquica seria invalidação de normas via inconstitucionalidade e não 

                                                                                                                                                                          
diploma legal foi recepcionado pela Constituição. Todavia, a partir da promulgação desta, os assuntos 

relacionados com o art. 146 e seus incisos devem ser tratados por meio de lei complementar, ou seja, o 

CTN foi recebido como lei complementar e qualquer alteração que seja feita nos moldes do art. 146 da 

CRFB/88 devem obedecer ao quórum diferenciado dessa espécie normativa.  

13 “(...) Decorre daí que a lei só poderá ser inconstitucional se estiver em litígio com a Constituição sob 

cujo pálio agiu o legislador. A correção do ato legislativo, ou sua incompatibilidade com a lei maior, que 

o macula, há de ser conferida com a Constituição que delimita os poderes do Poder Legislativo que 

elabora a lei, e a cujo império o legislador será sujeito. E em relação a nenhuma outra. O legislador não 

deve obediência à Constituição antiga, já revogada, pois ela não existe mais. Existiu, deixou de existir. 

Muito menos a Constituição futura, inexistente, por conseguinte, por não existir ainda. De resto, só por 

adivinhação poderia obedecê-la, uma vez que futura e, por conseguinte, ainda inexistente. É por essa 

singelíssima razão que as leis anteriores à Constituição não podem ser inconstitucionais em relação a ela, 

que veio a ter existência mais tarde. Se entre ambas houver inconciliabilidade, ocorrerá revogação, dado 

que, por outro princípio elementar, a lei posterior revoga a lei anterior com ela incompatível e a lei 

constitucional, como lei que é, revoga as leis anteriores que se lhe oponham” (ADI 2, Relator Paulo 

Brossard, 1992, STF).   
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mera revogação.  

Tal posicionamento não prosperou porque a Corte entendeu que o controle de 

constitucionalidade deve ser feito em relação ao paradigma em que a norma foi 

elaborada. Nesse sentido, não poderia haver a aferição da constitucionalidade da 

norma frente a uma nova Constituição diferente.  

Para elucidar o debate que ficou consagrado no Tribunal, Gilmar Mendes 

esclarece:  

Se a norma anterior à Constituição não guarda compatibilidade de 

conteúdo com esta, não continuará a vigorar, havendo, aqui, quem 

considere ocorrer caso de revogação e quem veja na hipótese uma 

inconstitucionalidade superveniente. 

Situar o problema numa ou noutra dessas vertentes rende 

consequências práticas diversas, a mais notável delas sendo a de que 

apenas se entendido que o caso é de inconstitucionalidade 

superveniente haveria a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal 

apreciar a validez da norma em ação direta de inconstitucionalidade. 

Se a hipótese for vista como de revogação, por outro lado, os tribunais 

não precisariam de quorum especial para afastar a incidência da regra 

no caso concreto. Se o que há é revogação, o problema se resumirá a 

um juízo sobre a persistência da norma no tempo. 

A matéria provocou aceso debate no Supremo Tribunal Federal, 

terminando vitoriosa a tese da revogação, tradicional no Direito 

brasileiro (MENDES, 2017, Pág. 107). 

Assim, se surgir uma nova Constituição ou Emenda Constitucional, a solução 

decorrerá do conflito de leis no tempo, prevalecendo a norma constitucional em 

virtude de ser hierarquicamente superior às demais normas no ordenamento jurídico 

brasileiro. O presente artigo científico tratará do controle de constitucionalidade nos 

tópicos seguintes e de como é realizada a recepção, em detrimento da 

inconstitucionalidade superveniente.          

III – A MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO EXPRESSÃO DA REALIDADE 

Ao elaborar a Constituição, o Poder Constituinte Originário tem a pretensão de 



11  

que a sua essência seja de permanência, ou seja, a Carta Política de uma nação possui o 

escopo de continuidade, para que seja conferida estabilidade e segurança jurídica às 

relações decorrentes das normas constitucionais, as quais servirão de fundamento para 

as normas primárias infraconstitucionais.  

Por isso, a Constituição da República Federativa do Brasil é rígida, afinal o 

Poder Legislativo possui a faculdade de reformá-la, porém apenas respeitando um 

processo legislativo diferente e mais difícil de ser aprovado do que aquele próprio das 

demais normas infraconstitucionais, como as leis ordinárias14.  

A realidade possui a característica de ser extremamente dinâmica, o que exige a 

capacidade de alteração das normas constitucionais, caso contrário se estaria diante de 

um ordenamento jurídico engessado. A escola positivista já defendia, através de Hans 

Kelsen, que o Direito enquanto conjunto de normas está situado no campo do “dever-

ser”, isto é, o Direito está vinculado ao campo das normas, ao passo que o mundo dos 

fatos está atrelado ao “ser” 15. Assim, como o mundo fenomênico possui uma 

flexibilidade de alteração maior, a Constituição deve prever mecanismos de mudança 

para acompanhar a realidade16, seja formal, seja informal.  

Nesse diapasão, o Poder Constituinte Derivado Reformador é a expressão da 

capacidade de alteração conferida pelo Constituinte Originário, sendo no Brasil 

pertencente ao Poder Legislativo federal, para mudar o texto constitucional através de 

emendas. Todavia, o originário permitiu a alteração da Carta Magna elaborada, 

devendo ser obedecidos alguns limites como: quórum qualificado de 3/5, em cada 

Casa, em dois turnos de votação para aprovação das emendas (art. 60, § 2º); proibição 

de alteração da Constituição na vigência de estado de sítio, defesa, ou intervenção 

                                                           
14 A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 

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

membros (art. 60, §2º, da CRFB/88). Por outro lado, salvo disposição constitucional em contrário, as 

deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros (art. 47 da CRFB/88). Como pode se observar, a emenda à Constituição possui 

um processo legislativo mais rigoroso para a sua aprovação.  
15 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 1999. 6º Ed. Martins Fontes, São Paulo. Págs. 15 a 18.  
16 Com o advento da Revolução Francesa, a Constituição de 1791 da França foi absorvida pelo 

movimento, justamente porque não teve a capacidade de acompanhar as mudanças da realidade, já que 

previa um modelo extremamente rígido de alteração. 
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federal (art. 60, § 1.º), um núcleo intangível de matérias que são imutáveis, em outras 

palavras, as cláusulas pétreas do art. 60, § 4.º, da CF/88.  

No entanto, cumpre salientar que esta não é a única forma de alteração do texto 

constitucional ou de sua forma de interpretação. No ordenamento jurídico brasileiro, 

há maneiras de se construir a norma a partir de um enunciado normativo sem realizar a 

sua modificação literal, como ocorre na mutação constitucional. Adjacente ao processo 

formal de transformação da Constituição da República, o qual hodiernamente baseia-se 

na elaboração das emendas constitucionais, a mutação busca conferir ao texto uma 

maior dinamicidade, permitindo a sua releitura à luz da sociedade atual, dos fatos 

econômicos, históricos, e políticos, presentes durante a interpretação da Constituição.   

Consoante ensina Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto:  

“A mutação constitucional deve sempre derivar de alguma 

alteração ocorrida no quadro das relações sociais que compõem o 

pano de fundo da ordem jurídica – seja no plano dos fatos, seja 

naquele dos valores sociais. Contudo, as mutações são muitas vezes 

veiculadas por decisões de órgãos estatais que captam a mudança 

ocorrida, cristalizando-a no universo jurídico-constitucional. Neste 

sentido, é possível falar-se em mutação constitucional por intermédio 

da mudança jurisprudencial, por ato legislativo ou por práticas e 

decisões do governo. Há, contudo, que se adotar uma certa cautela 

nesta questão, para não converter nenhum dos Poderes do Estado em 

senhor da Constituição, titular de algum suposto poder constituinte 

permanente, que lhe permita reelaborar a Lei Maior de acordo com 

os seus valores ou preferências” (SARMENTO; SOUZA NETO, 

2014, Pág. 345).  

A mutação constitucional não promove mudanças formais na Carta Magna, 

sendo assim feita uma reanálise do sentido e alcance das normas constitucionais, sem 

mudança de texto. Tal modalidade de transformação da Constituição não é ilimitada e 

incondicionada. Devem ser respeitados alguns limites como as possibilidades de 

interpretação que determinada norma permite que se faça, não podendo contrariar 

disposições expressas; e a preservação da essência da própria Constituição, a qual o 

intérprete está a adequar os sentidos à nova realidade, não podendo ir contra, por 

exemplo, as cláusulas pétreas, pois são matérias protegidas pelo Poder Constituinte 
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Originário.  

Nas palavras de Luís Roberto Barroso:  

A mutação constitucional se realiza por via da interpretação feita por 

órgãos estatais ou por meio dos costumes e práticas políticas 

socialmente aceitas. Sua legitimidade deve ser buscada no ponto de 

equilíbrio entre dois conceitos essenciais à teoria constitucional, mas 

que guardam tensão entre si: a rigidez da Constituição e a plasticidade 

de suas normas. A rigidez procura preservar a estabilidade da ordem 

constitucional e a segurança jurídica, ao passo que a plasticidade 

procura adaptá-la aos novos tempos e às novas demandas, sem que 

seja indispensável recorrer, a cada alteração da realidade, aos 

processos formais e dificultosos de reforma. 

A conclusão a que se chega é a de que além do poder constituinte 

originário e do poder de reforma constitucional existe uma terceira 

modalidade de poder constituinte: o que se exerce em caráter 

permanente, por mecanismos informais, não expressamente previstos 

na Constituição, mas indubitavelmente por ela admitidos, como são a 

interpretação de suas normas e o desenvolvimento de costumes 

constitucionais (BARROSO, 2015, pág. 217). 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal balizou o seu entendimento de 

aplicação da mutação em três situações que a legitimam e, consequentemente, geram a 

superação da jurisprudência consolidada: a) mudança na percepção do direito; b) 

modificações na realidade fática; e c) consequência prática negativa de determinada 

linha de entendimento17. Se houver uma dessas hipóteses no caso concreto, é possível 

que a Suprema Corte reveja o seu posicionamento para adequar a aplicação da norma à 

realidade.   

De fato, a mudança na percepção do direito faz com que o modelo de 

interpretação da norma seja alterado, haja vista que o direito não é mais visto da forma 

como era. Isso ficou claro quando o Supremo reconheceu as uniões homoafetivas 

como entidades familiares, atribuindo ao art. 1.723 do Código Civil interpretação 

                                                           
17 ADI 4.764/AC, rel. Min. Celso de Mello, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 4.5.2017 
(Informativo 863 do STF).  
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conforme a Constituição, para dele ilidir qualquer orientação que afastasse a 

possibilidade de pessoas do mesmo sexo constituírem um núcleo familiar18.  

As modificações na realidade fática são cruciais para determinar a eficácia de 

uma norma. Não há dúvida, de que para o Direito regular os fatos, a norma deve estar 

em consonância com tais acontecimentos. Portanto, se a norma regulava uma situação 

que não ocorre mais, ela deve ser alterada para se adequar ao novo paradigma real. 

Entretanto, nem sempre a legislação acompanha as mudanças que podem acontecer em 

uma velocidade surpreendente, sendo a mutação constitucional capaz de equilibrar 

essa disparidade entre o “ser” e “dever ser”, já abordado no item anterior da presente 

pesquisa.   

A realidade se amolda aos fatos da vida que ocorrem com o passar do tempo, 

diversas vezes em um lapso temporal curto ou às margens da inércia dos Poderes, 

fazendo surgir direitos e deveres decorrentes de negócios jurídicos ou até mesmo de 

novos arranjos provenientes dessas alterações.  

Em deferência à segurança jurídica, pode ser danoso desfazer tais relações que 

já se estruturaram ou se concretizaram, ao arrepio da lei.  Por conta disso, o STF já 

afastou a nulidade e permitiu que os atos fossem convalidados, como aconteceu na 

criação de Municípios em desrespeito ao art. 18 da Constituição Federal19. Embora não 

seja o caso de mutação, tal julgado evidencia como as Cortes devem interpretar o 

                                                           
18 STF, ADI 4.277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, 05/05/2011.  

19ADI-MC 2.381, DJ de 24/05/2002; ADI 2.702/PR, DJ de 6/02/2004; e ADI 2.632/BA, DJ de 12/3/2004. 

O Supremo Tribunal Federal adotou posicionamento que merece destaque na ADI 3.316, Rel. Min. Eros 

Grau, 29/06/2007. Tratou da apreciação de constitucionalidade da lei que criou um Município sem 

respeitar os pressupostos trazidos pela EC 15/1996, sendo o julgado realizado dez anos após a 

constituição do ente federativo novo. O entendimento do STF foi o de que havia uma “situação 

excepcional consolidada, de caráter institucional, político”, a qual não pode ser ignorada. A Suprema 

Corte brasileira utilizou o princípio da continuidade do Estado como fundamento principal para manter as 

relações que ali havia se constituído. O Congresso Nacional deveria ter editado a lei complementar 

prevista no art. 18, § 4º, da CRFB/88 tendo em vista que foi o determinado no MI 725, mas não o fez. 

Assim, o STF declarou a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade para não tornar a situação mais 

complicada do que já estava. Para por um fim a tal dilema, foi promulgada a EC 57/2008, a qual inseriu o 

art. 96 no Ato das Disposições Transitórias e convalidou todos os atos de criação, incorporação, fusão e 

desmembramento dos Municípios.     
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Direito à luz de sua construção social.  

A mutação constitucional pode acontecer por usos e costumes constitucionais20, 

podendo inclusive gerar uma interpretação contrária ao disposto na Carta Magna, 

consequentemente, ocasionando uma possível “mutação inconstitucional”, mas não 

necessariamente uma inconstitucionalidade superveniente.  

Todavia, caso um entendimento preponderasse na Corte e durante certa 

mudança fática ocorresse a sua alteração, fazendo com que um diploma legal antes 

constitucional nesse momento passe a ser inconstitucional, evidencia-se uma clara 

inconstitucionalidade superveniente. Afinal, sob o manto da mesma Constituição, uma 

determinada norma transfigurou-se de constitucional para inconstitucional.   

Tal observação se torna determinante para a obtenção das conclusões do 

presente artigo científico, haja vista demonstrar a reviravolta que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal vem sofrendo. Essas alterações na realidade estão intrinsecamente 

ligadas às consequências práticas negativas de determinada linha de entendimento, 

fazendo com que o Tribunal tenha que rever diversas posições ditas constitucionais, 

porém não foram capazes de responder aos anseios sociais e, em alguns casos, 

solucionar os problemas colocados perante o Poder Judiciário.  

IV – A INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE E A GUINADA 

JURISPRUDENCIAL DA SUPREMA CORTE BRASILEIRA 

O Supremo Tribunal Federal possui posicionamento consolidado de que não 

existe inconstitucionalidade superveniente no ordenamento jurídico brasileiro21, 

tendo sido firmada tal orientação com a análise das normas preexistentes à 

Constituição Federal de 1988. Na concepção do Supremo, o surgimento de um novo 

texto constitucional ou de uma emenda não ocasionam a inconstitucionalidade 

superveniente, haja vista a norma preexistente ao parâmetro ter sido elaborada antes 

da sua entrada em vigor.  

Assim, o Brasil adota o princípio da contemporaneidade, segundo o qual uma 

                                                           
20 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. São Paulo: Max 

Limonad. 1986. Págs. 15 a 18.  
21 ADI 2/STF.  
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norma infraconstitucional só pode ser inconstitucional se ela for incompatível com a 

Constituição paradigma de onde foi tirada a sua validade. Portanto, não pode surgir 

uma alteração futura capaz de torná-la inconstitucional de forma retroativa, pois esta 

é um vício que macula a norma desde a sua origem, impossibilitando, a princípio, que 

os seus efeitos sejam produzidos.  

Desse modo, a alteração recente faz com que a norma infraconstitucional 

passe por um processo de recepção, como já foi explicado no item II da presente 

pesquisa, não podendo se falar em inconstitucionalidade superveniente, o que 

inviabiliza a utilização da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 22.  

Por conseguinte, quando surge uma nova Constituição da República fruto do 

Poder Constituinte Originário ou uma emenda constitucional alterando o texto da 

Carta Política, não há que se falar mesmo em inconstitucionalidade superveniente, 

devendo tal conflito ser solucionado pelo critério de leis no tempo23.  

De fato, no Brasil não se adota a constitucionalidade superveniente, dado que 

uma norma que nasça inconstitucional, ou seja, editada de maneira contrária à 

Constituição a qual sob o manto ela esteja, não pode se tornar constitucional em 

virtude de uma alteração formal futura. Deveras, mesmo que uma emenda 

constitucional venha, posteriormente, a tornar aquele diploma legal válido, jamais 

poderia ser aceito perante o ordenamento jurídico, já que ela nasceu inconstitucional, 

                                                           
22  “Aqui, uma lembrança há de ser feita: a ação direta de inconstitucionalidade não se presta para afirmar 

a inconstitucionalidade de lei anterior à Constituição que lhe é superveniente e com esta incompatível. 

Nesse caso, o que há é a revogação da lei anterior, posto que esta não tem como infringir Constituição 

futura. Assim, o vício da inconstitucionalidade deve ser apurado tendo em vista a Constituição vigente a 

quando da elaboração do ato normativo, com o quê se conclui que o exame da revogação de modelos 

normativos do Poder Público constitui matéria absolutamente estranha à funcionalidade da ação direta de 

inconstitucionalidade. Essa orientação jurisprudencial, consagrada já sob a vigência da Constituição 

decaída, veio a ser confirmada sob a perspectiva da Constituição de 1988”. Cf. ADI 521/MT e ADI 337, 

Pleno, Rel. o Min. Paulo Brossard, na RDA 188/288; ADI 129, Pleno, Rel. o Min. Francisco Resek, na 

RDA 191/214; ADI 438, Pleno, Rel. o Min. Sepúlveda Pertence, na RDA 187/152” (ALEGRE, José 

Sérgio Monte. Controle de Constitucionalidade das leis e demais atos normativos na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Revista Brasileira de Direito Público (RBDP). Belo Horizonte, Ano 5, nº 18, 

jul/set 2007. Editora Fórum. Pág. 4.   

23  BOBBIO, Norberto. Op. Cit. Pág. 92.  
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isto é, incapaz de produzir efeitos. A única razão de ter permanecido intacta no 

sistema jurídico interno é o fato de possuir presunção de constitucionalidade.  

É de suma importância destacar tal impossibilidade porque, em regra, os 

juristas tendem a analisar a constitucionalidade e inconstitucionalidade como “faces 

de uma mesma moeda”, o que de fato são. Entretanto, nem sempre toda regra 

aplicada a uma situação será aplicada a outra. No presente artigo científico destaca-se 

uma conjuntura jurisprudencial atual que admite sim, em situações específicas, a 

inconstitucionalidade superveniente, mas jamais irá operar-se a constitucionalidade 

superveniente. O Brasil adota a teoria da nulidade da norma inconstitucional, seja 

fruto de sua formalidade ou materialidade.            

A grande questão gira em torno da confusão que pode ser feita em relação ao 

controle de constitucionalidade concentrado feito pelo Supremo Tribunal Federal e a 

produção dos efeitos da norma no tempo, tendo em vista a nulidade em consequência 

da apreciação da lei ou ato normativo declarado inconstitucional. Não há dúvidas de 

que um fenômeno não se confunde com o outro, apesar de estarem umbilicalmente 

interligados, justamente por conta da produção de efeitos decorrentes de uma possível 

declaração de inconstitucionalidade24.  

Quando o STF declara uma norma inconstitucional25, via de regra, a decisão 

possui efeitos ex tunc, retornando ao momento em que o diploma legal começou a 

produzir o seus efeitos. Todavia, é possível que tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse social26, os Ministros possam determinar a partir 
                                                           
24 Antes de adentrar no controle propriamente dito, faz-se necessário destacar que todas as normas 

infraconstitucionais estão sujeitas à averiguação de compatibilidade com a Carta Magna vigente no país. 

A despeito das leis gozarem de presunção relativa de constitucionalidade, há a possibilidade de invalidá-

las de forma repressiva. Por outro lado, as normas constitucionais originárias são as únicas que gozam 

de presunção absoluta de constitucionalidade, não podendo ser declaradas inconstitucionais. Assim, a 

depender do caso concreto, o STF não poderá declarar a própria norma originária como inconstitucional, 

porém utilizar alguma de suas técnicas de decisão para conferir uma interpretação consentânea à 

Constituição da República e às relações postas em juízo.  

25 Art. 22 da Lei 9.868/1999: “A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou 

do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito Ministros”.  

26 Art. 27 da Lei 9.868/1999: “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em 

vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, 
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de quando aquela declaração produzirá efeitos ou que seja irradiado com início 

naquele julgado, operando um efeito ex nunc.  

A inconstitucionalidade superveniente não está vinculada com essa 

modulação de efeitos da norma no tempo. Esta busca apenas restringir a força com 

que a norma pode impactar as relações que foram constituídas sob o jugo de sua 

vigência, buscando preservar a boa-fé e os negócios jurídicos que foram celebrados. 

Nesse sentido, a norma já era inconstitucional desde o início, o que a Suprema Corte 

faz é modular essa eficácia no tempo para evitar que as partes envolvidas sejam 

prejudicadas, haja vista que a realidade caminha de uma forma mais dinâmica do que 

o Direito em si.  

Sendo assim, a nulidade está vinculada à declaração de inconstitucionalidade, 

mas quando ela for relativizada, isso não quer dizer que ocorreu uma 

inconstitucionalidade superveniente, pelo contrário, o vício já existia, o que passou a 

acontecer foi uma espécie de limitação da sua retroatividade para gerar um equilíbrio 

nas relações constituídas.  

A Lei 9.868/1999 encontra profundas e severas críticas na doutrina, 

justamente por afrontar o postulado da nulidade absoluta. Para muitos 

doutrinadores27, essa alteração apenas poderia ter vindo por meio de uma emenda 

constitucional, tendo em vista se tratar de controle de constitucionalidade e uma 

possível restrição aos seus efeitos. Além disso, a novidade legislativa 

                                                                                                                                                                          
por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só 

tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.  

27 Segundo o posicionamento de Luís Roberto Barroso: “Aqui cabe um registro pessoal. Havendo 

participado da comissão constituída pelo Ministro da Justiça para elaboração do anteprojeto que 

resultou na Lei n. 9.868/99 — que trabalhou sobre um texto base elaborado pelo hoje Ministro Gilmar 

Mendes —, manifestei-me contra a inovação, em voto vencido. Três argumentos fundamentaram meu 

ponto de vista. O primeiro era este que venho de expor: parecia-me que a providência desejada exigia 

uma emenda à Constituição. O segundo: o STF já administrava satisfatoriamente o problema, 

atenuando o rigor da teoria da nulidade nas hipóteses em que ela produzia resultados colidentes com 

outros valores constitucionais. Em terceiro lugar, o temor, que no Brasil não é infundado, de que as 

exceções virem regra, manipuladas pelas “razões de Estado” ou pelo lastimável varejo político que 

ainda é a marca de um país em busca de amadurecimento” (BARROSO, Luis Roberto. Controle de 

Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Saraiva, 7º Ed. 2015. São Paulo. Pág. 46).  
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infraconstitucional trouxe a exigência de um quórum maior para a modulação 

temporal dos efeitos. Em contrapartida, outra parcela da comunidade jurídica 

aplaudiu a entrada em vigor da lei para conferir segurança à possibilidade do 

Supremo realizar tal função.  

A inconstitucionalidade superveniente ocorre quando uma lei ou ato 

normativo considerado inicialmente constitucional, passa a ser encarado como 

inconstitucional sob o manto da mesma Constituição ou em decorrência de alteração 

formal, seja através de emenda constitucional ou com a promulgação de uma nova 

Constituição da República. No item II do presente artigo científico já ficou 

consignado que o posicionamento adotado aqui é o de rechaçar a 

inconstitucionalidade superveniente quando se tratar da entrada de uma nova Carta 

Magna em vigor, sendo tal conflito resolvido pela Teoria da Recepção.  

Com efeito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade é meio judicial idôneo a 

impugnar lei ou ato normativo posteriores à Constituição de 1988, pois o seu 

parâmetro de validade deve ser contemporâneo à sua fonte de validade. Por 

conseguinte, não existe no Brasil o instituto da inconstitucionalidade superveniente 

para solucionar o conflito entre as leis anteriores à Constituição em caso de 

incompatibilidade. No entanto, cumpre salientar que é possível atacar essas normas 

preexistentes através da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) 28.  

Entretanto, o mesmo não pode ser dito em relação a outras hipóteses em que o 

Supremo Tribunal Federal caminha para reconhecer a possibilidade desse instituto. A 

lei ou ato normativo que eram considerados constitucionais passam a ser encarados 

como inconstitucionais, em virtude de mudanças no tempo ou no espaço, alterando os 

arranjos sociais, políticos e econômicos em que determinada sociedade está inserida e 

                                                           
28 Nesse trabalho não se adota o posicionamento de que há inconstitucionalidade superveniente em 

relação às normas preexistentes e a chegada de uma nova Constituição ou uma emenda constitucional, 

mesmo que seja possível a utilização da ADPF. Até porque tal instrumento é residual e não é apto para 

impugnar qualquer dispositivo, devendo estar violado algum preceito fundamental, cuja abrangência é 

limitada para se pensar em um controle irrestrito de constitucionalidade. Art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 

9.882/1999: “quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato 

normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”.  
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regulada por diplomas legais que estão em descompasso com a realidade. Através da 

presente pesquisa, chegou-se ao resultado de que há duas hipóteses em que a 

inconstitucionalidade superveniente pode ser admitida: a) Mutação Constitucional; e 

b) Processo de Inconstitucionalização da norma.  

Dessa forma, não há o surgimento de uma nova Constituição da República, 

ocorre que com o tempo e as mudanças da realidade do país, de qualquer ordem, a 

norma que antes era válida passa a não ser mais compatível com a Carta Magna e, 

consequentemente, com o ordenamento jurídico brasileiro. Esse fenômeno pode 

acontecer através da Mutação Constitucional, a qual já foi trabalhada no item III, e do 

Processo de Inconstitucionalização29 da norma. Este ocorre quando há um estágio 

transitório entre a constitucionalidade e a inconstitucionalidade de uma lei30.  

Embora a declaração de lei ainda constitucional possa ocorrer em conjunto 

com a mutação constitucional, é importante diferenciá-las. Como foi salientado no 

item III, a mutação pode acontecer em três situações: a) mudança na percepção do 

direito; b) modificações na realidade fática; e c) consequência prática negativa de 

determinada linha de entendimento. Por certo, as mudanças fáticas podem acontecer 

simultaneamente entre os dois institutos, mas pode ser que nem sempre seja assim. 

Ao invés de ocorrer a mutação constitucional através do tempo e alterações do 

espaço, o STF pode apontar para uma dada situação futura que seja suficiente a gerar 

a inconstitucionalidade da norma31.  

                                                           
29 Não será utilizada a expressão “inconstitucionalidade progressiva” porquanto transmite a ideia de que a 

norma já era inconstitucional e tal vício foi se intensificando com o passar do tempo, o que não é verídico. 

Dessa maneira, serão utilizadas as expressões “Processo de Inconstitucionalização” e “Norma declarada 

ainda constitucional ou em trânsito para a inconstitucionalidade”.    

30 ADI 3937/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/o ac. Min. Dias Toffoli, 24/08/2017 (Info 874); Rcl 

4374/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/4/2013 (Info 702); e RE 135.328, rel. Min. Marco Aurélio, 

20/04/2001.  
31 Tal situação ocorreu quando o STF discutiu a legitimidade do Ministério Público para promover a ação 

civil ex delicto em favor dos hipossuficientes a partir da Constituição de 1988. O Min. Sepúlveda 

pertence teceu os seguintes comentários: “No contexto da Constituição de 1988, a atribuição 

anteriormente dada ao MP pelo art. 68 C. Pr. Penal — constituindo modalidade de assistência judiciária 

— deve reputar-se transferida para a Defensoria Pública: essa, porém, para este fim, só se pode considerar 

existente, onde e quando organizada, de direito e de fato, nos moldes do art. 134 da própria Constituição e 

da lei complementar por ela ordenada: até que — na União ou em cada Estado considerado — se 
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Nesse diapasão, pode acontecer de as duas hipóteses estarem interligadas no 

caso concreto, porém uma independe da outra. Em controle de constitucionalidade 

recente, o Supremo Tribunal Federal declarou que a Lei Federal que versa sobre o 

amianto passou por um Processo de Inconstitucionalização, tendo em vista a 

alteração da jurisprudência da Corte por conta de consequência prática negativa do 

entendimento anteriormente firmado. Nessa linha, argumento o Ministro Dias 

Toffoli32:  

Tendo em vista tais pressupostos teóricos, entendo, no caso, que a Lei 

nº 9.055/1995 passou por um processo de inconstitucionalização, em 

razão da alteração no substrato fático do presente caso. Isso porque as 

percepções dos níveis de consenso e dissenso em torno da necessidade 

ou não do banimento do amianto não são mais os mesmos observados 

quando da edição da referida norma geral.  

Se, antes, tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio 

ambiente ocasionados pela utilização da crisotila, falando-se naquela 

época na possibilidade do uso controlado dessa substância, hoje, o que 

se observa é um consenso em torno da natureza altamente cancerígena 

do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente 

segura, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e 

internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral e da 

saúde do trabalhador.  

 Em regra, a legislação é elaborada para poder atender aos anseios de seus 

objetos. Porém, nem sempre perdurará por um lapso temporal indefinido, tendo em 

vista a capacidade de modificação da vida em um ritmo que depende das 

circunstâncias a que cada sociedade está sujeita33. Sendo assim, quando essas 

expectativas forem frustradas ou os prognósticos realizados não se concretizarem34, 

                                                                                                                                                                          
implemente esta condição de viabilização da cogitada transferência constitucional de atribuições, o art. 68 

C. Pr. Penal será considerado ainda vigente” (RE 147.776/SP, 19/06/1998).  

32 ADI 3937/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/o ac. Min. Dias Toffoli, 24/08/2017 (Info 874).  
33 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. Revista 

dos Tribunais, 2º Edição, 2000. São Paulo. Págs. 262.    

34 MEDINA, Marcelo Borges de Mattos. Constituição e Realidade: a influência das transformações 

sociais na jurisdição constitucional. Renovar, 1º Edição, 2011. Rio de Janeiro. Pág. 47.  
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cabe ao Poder Judiciário evitar que injustiças sejam cometidas, refletindo-se como 

um de seus mecanismos o controle de constitucionalidade.  

Além disso, ao lado da declaração de norma ainda constitucional em trânsito 

para a inconstitucionalidade, o Estado Democrático de Direito Brasileiro pode se 

valer do apelo ao legislador, o qual pode alterar a legislação e readequá-la aos anseios 

da população, sem a necessidade de invalidá-la.      

V – CONCLUSÃO  

Em suma, o presente artigo científico busca analisar a jurisprudência da 

Suprema Corte brasileira e comprovar que a inconstitucionalidade superveniente, tanto 

tempo rechaçada pelos Tribunais, existe no ordenamento jurídico interno. O estudo 

traz a importância da análise de diversos institutos utilizados para solucionar os 

conflitos levados ao STF com impactos na vida de inúmeros cidadãos.  

Apesar de em um primeiro instante, a pesquisa mostrar-se com um profundo 

caráter teórico, percebe-se ao longo da apresentação dos resultados que essas decisões 

e métodos de encontrá-las geram uma repercussão prática de extrema importância. 

Hodiernamente, o Brasil vive um momento de profunda judicialização das matérias, 

inclusive aquelas de cunho político. O ativismo judicial vem ganhando força nos 

últimos anos, principalmente em decorrência da omissão por parte dos Poderes 

Legislativo e Executivo. Como foi desenvolvido no item IV, o apelo ao legislador 

poderia em vários momentos ser suficiente para evitar a invalidação de normas, o 

aumento do número de processos no Judiciário e um enriquecimento dos debates para 

elaboração da legislação, fomentando o debate democrático no país inteiro.  

Todavia, o distanciamento da Política e da sociedade faz com que aumente o 

protagonismo do Supremo Tribunal Federal no cenário nacional, o que diminui a 

chance de promoção do debate, próprio da democracia. Nas palavras de Peter Häberle: 

“no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os 

órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo 

possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de 

intérpretes da Constituição” (2002, Pág. 13).  

De tal modo, buscou-se destacar que a inconstitucionalidade superveniente é 

reflexo desse distanciamento entre a sociedade e a própria política. A omissão dos 
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outros Poderes, principalmente do Legislativo, fez com que o STF passasse a atuar 

mais e em situações que deveriam estar sendo abrangidas pela legislação, em virtude 

da dinâmica de alteração da realidade.  

Dessa forma, foram desenvolvidas novas técnicas de julgamento e importados 

uma série de institutos próprios de outros países, os quais não foram elaborados em 

respeito às características e peculiaridades brasileiras, ocasionando algumas vezes 

certo descompasso em relação a dogmas tidos antes como intangíveis, como é o caso 

da nulidade presente na declaração de inconstitucionalidade.  

Nesse sentido, o artigo científico fez uma averiguação acerca da 

inconstitucionalidade superveniente, a qual pode se manifestar por meio da Mutação 

Constitucional ou do Processo de Inconstitucionalização da norma, evidenciando uma 

clara guinada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e apontando para novos 

horizontes dentro do Direito Constitucional e os seus desmembramentos.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24  

BIBLIOGRAFIA  

ALEGRE, José Sérgio Monte. Controle de Constitucionalidade das leis e demais atos 

normativos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Revista Brasileira de 

Direito Público (RBDP). Belo Horizonte, Ano 5, nº 18, jul/set 2007. Editora Fórum. 

BARROSO, Luís Roberto. Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 

Saraiva. 7º Edição, 2016. São Paulo.  

___________. Direito Constitucional Contemporâneo. Saraiva. 5º Edição, 2015. São 

Paulo.  

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito 

Constitucional. Saraiva. 12º Edição, 2017. São Paulo.  

BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Editora UnB. 6º Edição, 1995. 

Brasília. 

BUFULIN, Vinícius Castrequini. Controle de Constitucionalidade em face da Mutação 

Constitucional e da Mutação Legal. Revista Scientia Iuris. Londrina, vol. 7/8, ano 

2003/2004. Universidade Estadual de Londrina.  

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. Saraiva. 9º Edição, 2015. 

São Paulo.  

CAPPELLETTI, Mauro. Controle Judicial de Constitucionalidade das leis no Direito 

Comparado. Sérgio Fabris. 2º Edição, 1992. Porto Alegre.  

_________________. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Sérgio Fabris. 1º Edição, 

1998. Porto Alegre.   

_________________. Juízes Legisladores? Sérgio Fabris. 1º Edição, 1993. Porto 

Alegre.   

CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito 

brasileiro. Revista dos Tribunais, 2º Edição, 2000. São Paulo.  

FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 

São Paulo: Max Limonad. 1986.  



25  

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta dos intérpretes 

da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 

constituição. Sérgio Fabris. 2º Edição, 2002. Porto Alegre.  

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Martins Fontes. 6º Edição, 1999. São Paulo. 

MEDINA, Marcelo Borges de Mattos. Constituição e Realidade: a influência das 

transformações sociais na jurisdição constitucional. Renovar, 1º Edição, 2011. Rio de 

Janeiro.  

MERRYMAN, John Henry; PÉREZ-PERDOMO, Rogelio. A Tradição da Civil Law: 

Uma Introdução aos Sistemas Jurídicos da Europa e da América Latina. Sérgio Fabris. 

2009. Porto Alegre.   

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Livraria do Advogado Editora. 12º 

Edição, 2015. Porto Alegre.  

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso 

de Direito Constitucional. Saraiva. 6º Edição, 2016. São Paulo.  

SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Malheiros. 8º Edição, 

2012. São Paulo.  

SILVESTRIN, Nathália Cristina Damásio. Da inconstitucionalidade superveniente e da 

flexibilização da coisa julgada inconstitucional. Revista da ESMESC, v. 17, n. 23, 2010. 

SIYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa. Saraiva. 6º Ed. 2014. São Paulo.  

SOUZA NETO, Cláudio Pereira; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional – 

Teoria, História e Métodos de Trabalho. Fórum, 2º edição, 2014. Belo Horizonte. 

 

 

 

 

 



26  

Universidade Federal Fluminense 
Superintendência de Documentação 
 Biblioteca da Faculdade de Direito 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Araujo, Carlos. 

      O fenômeno da inconstitucionalidade superveniente à luz 
da Constituição de 1988 / Carlos Araujo. – Niterói, 2017 

       Orientação: Cássio Luis Casagrande. 

1. Inconstitucionalidade superveniente. 2. Teoria da 
Recepção. 3. Mutação Constitucional. 4. Controle de 
Constitucionalidade. 5. Supremo Tribunal Federal.  

Indexação – Artigo Científico 
 




