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RESUMO 

O objetivo do presente estudo é testar a plausibilidade da tese de que teria ocorrido 

mutação constitucional no sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, 

especificamente quanto à competência conferida pela Constituição ao Senado 

Federal para suspender a eficácia de lei ou ato normativo declarado inconstitucional 

no controle difuso de constitucionalidade. Esse argumento foi empregado pelo 

Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 

Reclamação 4335-5/AC. Para analisar a consistência dessa tese, (a) discutiu-se as 

condições necessárias à plausibilidade de um argumento de mutação constitucional 

na ordem jurídica brasileira e (b) realizou-se uma análise empírica do papel do 

Senado Federal diante do art. 52, X da Constituição. Feita a coleta de dados, e 

aplicado o conceito de mutação constitucional sobre eles, concluiu-se que não 

merece prosperar a tese do Min. Gilmar Mendes em que defende o reconhecimento 

de “autêntica mutação constitucional” do art. 52, X da Constituição Federal. Como 

resultado, defende-se não ser possível dar plausibilidade a esse tipo de 

argumentação apenas tendo por base jurisprudência, doutrina e argumentação 

tipicamente constitucional, necessitando de base empírica que o permita atribuir 

mais solidez e consistência a qualquer argumento de mutação constitucional na 

ordem jurídica brasileira. 

Palavras-Chave: controle difuso de constitucionalidade; mutação constitucional; 

Supremo Tribunal Federal; Senado Federal; separação de poderes.



ABSTRACT 

The goal of this study is to assess the soundness of the thesis that the Brazilian 

system of diffuse judicial review has undergone a “constitutional mutation”, 

specifically regarding the Federal Senate’s constitutional prerogative to suspend the 

enforcement of any law or normative act that has been declared unconstitutional by 

the Supreme Federal Court by means of concrete review. This “constitutional 

mutation” argument has been employed by Justice Gilmar Ferreira Mendes in the 

judgment of the Reclamação 4335-5/AC by the Brazilian Supreme Federal Court. To 

assess the consistency of this thesis, this paper (a) investigates the necessary 

empirical conditions that must be true for such a “constitutional mutation” argument to 

be deemed plausible in the Brazilian legal system, and (b) does an empirical analysis 

of the role of the Brazilian Senate in using the powers conferred to it by article 52, X 

of the 1988 Constitution. After comparing the data thus obtained with the conditions 

presented in the conceptual part of the paper, I argue that Justice Mendes’ 

acknowledgment of the supposed “constitutional mutation” of article 52, X is 

ungrounded. This argument also supports the idea that any instances of 

constitutional reasoning based on “constitutional mutation” cannot be grounded only 

on doctrinal and jurisprudential inputs and require empirical analysis in order to be 

justified. 

Key-words: diffuse judicial review; constitutional mutation; Supreme Federal Court; 

Federal Senate; separation of powers. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a ordem constitucional brasileira vem sofrendo grandes 

transformações em sua estrutura, tanto em termos textuais, quanto na interpretação 

do texto constitucional, sobretudo com as mudanças de composição pelas quais o 

Supremo Tribunal Federal vem passando na última década. O Supremo Tribunal 

Federal (STF) vem se fortalecendo enormemente em nosso país, tanto como 

intérprete da Constituição, quanto como protetor dos direitos e garantias 

fundamentais, estando em constante evidência no cenário político brasileiro. Trata-

se de um momento cada vez mais propício ao lançamento, por parte do STF, das 

mais variadas e ousadas teses jurídicas e novos entendimentos sobre o direito 

constitucional brasileiro, como a transcendência dos motivos determinantes da 

decisão proferida em sede de controle difuso (Rcl. 2.986 MC/SE, Rel. Min. Celso de 

Mello), por exemplo. 

Por um lado, há que se ressaltar que essas teses transformadoras surgem 

devido à complexidade de nosso sistema jurídico e das transformações sociais, que 

se tornam cada vez mais constantes em nossa sociedade. Por outro, toda 

transformação do direito feita por interpretação judicial, ainda que pelo Supremo 

Tribunal, deve ser discutida, por ser um mecanismo de mudança jurídica feita por 

órgãos não legislativos. É com essas preocupações em mente que o presente 

estudo fará a análise crítica de um dos principais argumentos responsáveis por 

fundamentar uma dessas teses inovadoras e que muito tem repercutido na ordem 

jurídica nacional, qual seja, a mutação constitucional. O referido fenômeno é um dos 

principais argumentos ao processo, denominado por Fredie Didier Jr., no artigo 

“Transformações do Recurso Extraordinário”, de “abstrativização do controle 

difuso de constitucionalidade”. 

Por ela deve-se entender a possibilidade de atribuição de efeitos erga 

omnes e vinculante às decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal 

Federal, em sede de controle difuso, independente da edição de súmula vinculante a 

respeito ou da expedição de resolução do Senado Federal suspendendo a eficácia 
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da lei ou ato normativo declarado inconstitucional, no uso da competência que lhe 

confere o art. 52, X, da Constituição Federal. 

Insta destacar que a ousada tese jurídica mencionada é defendida pelo Min. 

Gilmar Mendes em voto proferido nos autos da Recl. 4335-5/AC, sob a 

argumentação de necessidade de reconhecimento de autêntica mutação 

constitucional do art. 52, X, da Constituição Federal. Para o Ministro, o referido 

dispositivo tem, atualmente, sentido de apenas atribuir publicidade às decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de controle difuso. Por 

consequência, haveria uma aproximação das diferentes espécies de controle de 

constitucionalidade existentes no sistema brasileiro: difuso e abstrato, permitindo, 

então, que, de acordo com a tese defendida pelo Ministro Gilmar, as decisões 

proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo em se tratando de 

controle difuso de constitucionalidade, sejam dotadas de efeitos erga omnes e 

vinculantes. 

Nesse sentido, o tema deste trabalho tem como objetivo explicitar as 

condições  necessárias à configuração de um argumento, como a mutação 

constitucional, para que seja considerado plausível na ordem jurídica brasileira. A 

partir da contextualização do tema e da análise do caso paradigmático – voto do 

Min. Gilmar Mendes nos autos da Reclamação 4335-5/AC, ainda pendente de 

julgamento –, serão discutidas tanto a argumentação do Ministro Gilmar Mendes, 

quanto as suas implicações no cenário jurídico brasileiro. Será dado destaque ao 

argumento da mutação constitucional, utilizado pelo Ministro Gilmar ao fundamentar 

a sua tese jurídica nos autos da Recl. 4335-5/AC, ao qual afeta diretamente a 

estrutura de separação de poderes e controle de constitucionalidade no Brasil. 

Isso porque, no caso a ser analisado, o Ministro Gilmar Mendes lança 

argumentos no sentido de já existirem mudanças relacionadas principalmente com a 

competência do Senado Federal frente ao controle difuso de constitucionalidade. 

Assim, sua posição se apresenta como sendo tão somente o reconhecimento de tais 

mudanças, que delimitam o âmbito de atuação do Senado no controle difuso. A esse 

fenômeno, o Min. Gilmar Mendes atribui nome de mutação constitucional.  
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Tendo em vista o impacto da referida tese jurídica, será feita uma 

reconstrução do conceito de mutação constitucional e uma análise das diferenças 

entre esse fenômeno e o de uma simples reforma da Constituição. Tal discussão 

conceitual, a partir das premissas do voto do Ministro Gilmar Mendes, será 

fundamental para esclarecer se o entendimento do Ministro será suficiente para 

reconhecer a ocorrência de uma autêntica mutação constitucional. Principalmente se 

considerarmos que a mutação pode se revelar como uma tentativa de mudança da 

Constituição sem a afirmativa clara e direta da postura que se está adotando, ou 

como o que alguns autores, como Ana Cândida Ferraz, em “Processos Informais de 

Mudança da Constituição: mutações constitucionais e mutações inconstitucionais”,  

chamam de “mudanças silenciosas”. Tal fenômeno apenas “reconhece” um fato 

consumado, demonstrando ser algo que pode ser usado por tribunais para disfarçar 

como mera observação da realidade algo que, na verdade, é uma transformação 

dessa realidade de acordo com as suas preferências.  

Verificadas as premissas do voto do Min. Gilmar Mendes, uma discussão 

empírica será apresentada com a aplicação dos conceitos já discutidos em capítulo 

anterior. O objetivo da análise de tais elementos empíricos será auxiliar na 

apreciação da solidez dos argumentos sustentados pelo Ministro Gilmar Mendes na 

defesa de sua tese jurídica da “mutação constitucional” do artigo 52, X, da 

Constituição. A metodologia utilizada para a construção de tais dados será 

apresentada mais adiante, em capítulo próprio. Neste capítulo, será feita análise em 

relação à competência e atuação do Senado Federal no controle de 

constitucionalidade brasileiro.  

Por fim, tentar-se-á mostrar como os Ministros do Supremo Tribunal Federal 

utilizam o seu poder de interpretar a Constituição para, por meio de jurisprudência e 

argumentação tipicamente constitucional, acabar na prática por alterar as estruturas 

do controle de constitucionalidade. E, sendo controle de constitucionalidade a forma 

mais importante de exercício de poder do Judiciário sobre os outros poderes, 

qualquer transformação nessas estruturas pode vir a ser uma mudança na 

separação de poderes no Brasil.  



1 - COMPREENDENDO O EVENTO JURÍDICO A SER 
ESTUDADO 

1.1 – Descrição do caso paradigmático 

Em 2006, foi julgado um Habeas Corpus impetrado pelo paciente Oséas de 

Campos perante o Supremo Tribunal Federal1 requerendo uma mudança de 

entendimento dessa Corte em relação à vedação à progressão de regimes em 

crimes hediondos. Sob a argumentação de que violaria a garantia do preso da 

individualização da pena, constante no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, o 

paciente requereu a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 2º, 

§1º, da Lei 8.072/90 para lhe ser concedida a progressão de regime, mesmo sendo 

autor de crime hediondo. 

Após mais de quinze anos de reiterados julgados no sentido da 

constitucionalidade do referido dispositivo2, o STF alterou seu entendimento. Por 

maioria (seis votos a cinco), passou a entender como inconstitucional o dispositivo 

questionado por Oséas de Campos. Como consequência, doutrinadores e Tribunais 

de Justiça passaram a divergir e discutir cada vez mais sobre os possíveis efeitos de 

tal decisão, tomada pelo plenário da Corte Suprema. Em pouco tempo, tendo por 

base o referido julgado, tornaram-se ainda mais frequentes pedidos de concessão 

de progressão de regime em casos de crimes hediondos. O caso que mais merece 

                                                
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 82.959-7. Paciente: Oséas de Campos. Coator: 
Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Marco Aurélio. Plenário. São Paulo, 23 de fevereiro de 
2006. Informativo 418, 2006. 
2 No julgamento do HC 69.657/SP, o STF entendeu pela constitucionalidade da vedação à 
progressão de regimes em crimes hediondos, pela possibilidade do juiz dar trato individual à 
individualização da pena (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 69.657. Paciente: 
Mauro Tenório de Albuquerque e outros. Coator: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Relator: Ministro Marco Aurélio. Plenário. São Paulo, 18 de dezembro de 1992.)
No mesmo sentido:  
“CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. 
REGIME FECHADO. LEI 8.072/90, ART. 2º, § 1º. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A 
inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, foi repelida pelo Plenário desta Corte no 
julgamento do HC 69.657. 2. Enquanto não modificado esse entendimento, subsiste a 
constitucionalidade do referido dispositivo legal, devendo prevalecer a jurisprudência da Casa, no 
sentido de que a pena por crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 deverá ser cumprida 
integralmente em regime fechado. 3. Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade 
de progressão no regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura (Súmula STF nº 698). 4. 
Ordem denegada.” (STF. DJU  04.out.2005. HC 86.647/SP, Segunda turma. Rel. Min. Ellen Gracie.)
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destaque, e que será objeto de análise detalhada ao longo do presente estudo, 

refere-se à Defensoria Pública do Estado do Acre. Utilizando-se como 

fundamentação do recente julgado, a Defensoria Pública do Acre requereu ao Juiz 

de Direito da Vara de Execuções penais da Comarca de Rio Branco-AC que fosse 

concedida progressão de regime a determinados apenados pela prática de crimes 

hediondos. O pedido fora indeferido, tendo o magistrado se utilizado da seguinte 

fundamentação: 

(...) conquanto o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em maioria 
apertada (6 votos x 5 votos), tenha declarado ‘incidenter tantum’ a 
inconstitucionalidade do art. 2º, §1º da Lei 8.072/90, isto após 
dezesseis anos dizendo que a norma era constitucional, perfilho-me 
a melhor doutrina constitucional pátria que entende que no controle 
difuso de constitucionalidade a decisão produz efeitos “inter-partes”.3  

Dessa transcrição pode-se depreender: a possibilidade de vinculação dos 

tribunais inferiores às decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal 

em sede de controle difuso de constitucionalidade, em face do  constante no art. 52, 

X, da Constituição Federal.4 E, com base no entendimento do Juízo da Vara de 

Execuções penais da Comarca de Rio Branco-AC, a Defensoria Pública local 

ofereceu Reclamação ao Supremo Tribunal Federal sob a alegação de 

descumprimento, por parte do Juiz de Direito, da decisão proferida pela Corte 

Suprema.  

Apesar de a Reclamação 4335-5/AC continuar pendente de 

julgamento, alguns Ministros já proferiram votos, como os Ministros Eros Grau e 

Gilmar Mendes. Os referidos Ministros foram favoráveis à vinculação dos tribunais 

inferiores às decisões do STF, mesmo proferidas pelo seu plenário em sede de 

controle difuso de constitucionalidade. Para tanto, entenderam que o art. 52, X, da 

Constituição Federal possui o simples efeito de publicidade, reconhecendo a sua 

mutação constitucional e julgando procedente a reclamação, sendo contrários a tal 

ideia os Ministros Sepúlveda Pertence e Joaquim Barbosa, sob a argumentação de 

                                                
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4335-5. Reclamante: Defensoria Pública da 
União. Reclamado: Juiz de Direito da Comarca de Rio Branco – AC. Relator: Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes. Trecho do voto do Min. Rel. Gilmar Mendes, p. 02. Plenário. Acre, ainda pendente de 
julgamento. 
4 Frise-se que o objeto de estudo do presente trabalho é a discussão de um argumento desenvolvido 
para sustentar a possibilidade de vinculação dos tribunais inferiores às decisões proferidas pelo 
plenário do STF em sede de controle difuso, qual seja, a mutação constitucional. 
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necessidade de utilização de súmula vinculante para que tal entendimento seja 

solidificado e aceito, mesmo por razões de atribuição de maior segurança jurídica.   

O Rel. Min. Gilmar Mendes, em voto polêmico, julgou procedente a 

reclamação, cassando a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da 

Comarca do Acre. Os seus principais argumentos serão expostos a seguir. 

1.2 - Exposição de argumentos do Min. Gilmar Mendes no voto 
proferido nos autos da Rcl. 4335-5/AC 

O Min. Gilmar Ferreira Mendes resume em uma frase a abordagem que fez 

em todo o seu voto, ainda que tenha colacionado outros argumentos como auxiliares 

à defesa de sua posição: “A única resposta plausível nos leva a crer que o instituto 

da suspensão pelo Senado assenta-se hoje em razão de índole exclusivamente 

histórica.”  

Primeiramente, é defendido pelo Min. do Supremo Tribunal Federal que a 

suspensão da execução de lei pelo Senado não é o meio adequado a garantir efeito 

vinculante às suas decisões. Como exemplo, cita a possibilidade de o Supremo 

Tribunal Federal adotar interpretação conforme a Constituição Federal, quer seja 

restringindo significado de determinada expressão literal ou colmatando lacuna 

existente no regramento jurídico ordinário.5  

Acrescenta ainda, como exemplo, a declaração de inconstitucionalidade 

parcial sem redução de texto, ao qual a decisão do STF tem efeito vinculante sem 

ter a necessidade de suspensão de sua eficácia pelo Senado, considerando que a 

expressão literal não sofra qualquer alteração.6 O problema identificado pelo Min. 

                                                
5 É possível citar como exemplo o julgamento da Representação 1417/DF, apesar do julgado ter 
ocorrido antes da promulgação da atual Constituição, o STF entendeu que o princípio da 
interpretação conforme à Constituição deve servir de orientação à compreensão da compatibilidade 
entre a norma ora discutida e a Constituição (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Representação de 
n.º 1417. Representante: Procurador-Geral da República. Representados: Presidente da República e 
Congresso Nacional. Relator: Ministro Moreira Alves. Plenário. Distrito Federal, 09 de dezembro de 
1987.). 
6 De acordo com o parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868/99, “A declaração de constitucionalidade 
ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial 
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Gilmar Mendes é de como o Senado suspenderia eficácia de um dos significados 

normativos. É diante também de tal dificuldade que defende o reconhecimento de 

uma mutação constitucional do art. 52, X, da Constituição Federal, isto é, do instituto 

da suspensão de eficácia, pelo Senado, da norma declarada inconstitucional 

incidenter tantum, em decisão que, a princípio, vincularia apenas as partes que 

compõem a demanda.  

Além disso, o Ministro Gilmar Mendes enumera alguns sinais de que o 

direito constitucional brasileiro teria se transformado em um sentido muito diferente 

do disposto no art. 52, X, da Constituição. Um deles é o que diz respeito à regra da 

reserva de plenário, inscrita no artigo 977 da Carta Magna, para se declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Aponta, assim, para a sua 

dispensabilidade quando o Supremo Tribunal Federal já tenha se pronunciado 

reiteradas vezes sobre a (in) constitucionalidade da lei ou ato normativo ora 

questionado.8  

                                                                                                                                                        
de inconstitucionalidade sem redução de texto têm eficácia contra todos e efeito vinculante em 
relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” Ver 
a ADI 1109/TO. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade de n.º 
1109. Requerente: Governador do Estado de Tocantins. Requeridos: Assembléia Legislativa do 
Estado de Tocantins. Relator: Ministra Carmem Lúcia. Plenário. Tocantins, 16 de maio de 2007.) 
Além disso, cabe destacar a possibilidade de tendência “abstrativizante” do STF ao permitir que 
ocorra inconstitucionalidade parcial sem redução de texto também em sede de RE, mesmo com a Lei 
9.868/99 deixando claro em seu art. 1º que tal possibilidade deve se restringir às ações diretas de 
inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade, conforme julgado a seguir: 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: REAJUSTE: 
3,17%. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45/2001. PARCELAMENTO DOS ATRASADOS: MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 2.225-45/2001, ART. 11. I. - O direito dos servidores ao índice residual de 3,17% foi 
reconhecido pela Administração: Medida Provisória 2.225-45/2001. II. - Parcelamento dos valores 
devidos até 31.12.2001, que passam a ser considerados passivos: Medida Provisória 2.225-45/2001, 
art. 11. Esse parcelamento, assim previsto, se for considerado de aceitação compulsória por parte do 
servidor público, é inconstitucional. É que dependeria ele do assentimento do servidor. No caso, 
inocorre a anuência do servidor. III. - Declaração da inconstitucionalidade parcial, sem redução do 
texto, do art. 11 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001, mediante interpretação conforme, de modo a 
excluir do seu alcance as hipóteses em que o servidor se recuse, explícita ou tacitamente, a aceitar o 
parcelamento previsto. IV. - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 401.436. Recorrente: União. Recorrido: Rosangela 
Moura Dourado. Relator: Ministro Carlos Velloso. Plenário. Goiás, 31 de maio de 2004.) 
7 BRASIL. Constituição Federal de 05 de outubro de 1988:  
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo 
órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de li ou ato normativo do Poder 
Público. 
8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 190.280. Recorrente: União 
Federal. Recorrido: Santa Verginia Agropecuária e Extrativa Ltda. e Outros. Relator: Ministro Ilmar 
Galvão. Santa Catarina, 30 de maio de 1997. 
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Ademais, há julgados do Supremo Tribunal no sentido de se aplicar 

interpretação teleológica ao art. 97 da CRFB/88, interpretando-se em conjunto dos 

princípios da economicidade e celeridade, evitando a burocratização dos atos 

judiciais9, entendimento fortalecido pelo seguinte julgado: 

(...) a decisão plenária do Supremo Tribunal declaratória de 
inconstitucionalidade de norma, posto que incidente, sendo 
pressuposto necessário e suficiente a que o senado lhe confira 
efeitos “erga omnes”, elide a presunção de sua constitucionalidade; a 
partir daí, podem os órgãos parciais dos outros tribunais acolhê-la 
para fundar a decisão de casos concretos ulteriores, prescindindo de 
submeter a questão de constitucionalidade ao seu próprio plenário.10

Por meio das novas interpretações dadas pelo Supremo Tribunal Federal 

acerca das questões acima expostas, torna-se possível observar constante evolução 

no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, como argumentou o Min. 

Gilmar Mendes: 

Esse entendimento marca uma evolução no sistema de controle de 
constitucionalidade brasileiro, que passa a equiparar, praticamente, 
os efeitos das decisões proferidas nos processos de controle 
abstrato e concreto. A decisão do Supremo Tribunal Federal, tal 
como colocada, antecipa o efeito vinculante de seus julgados em 
matéria de controle de constitucionalidade incidental, permitindo que 
o órgão fracionário se desvincule do dever de observância da 
decisão do Pleno ou do Órgão Especial do Tribunal a que se 
encontra vinculado. Decide-se autonomamente com fundamento na 
declaração de inconstitucionalidade (ou de constitucionalidade) do 
Supremo Tribunal Federal proferida incidenter tantum.

11 (grifei) 

Assim, o trecho revela claramente a preocupação do Min. Gilmar Mendes 

em demonstrar a necessidade do reconhecimento de uma mutação constitucional do 

art. 52, X, da Constituição Federal, principalmente em relação à justificação da 

aproximação das decisões proferidas em sede de controle difuso de 

constitucionalidade ao controle concentrado e abstrato, considerando a 

                                                
9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário n.º 
168.149. Agravante: União Federal. Agravados: Farmácia Verdebranco Ltda.. Relator: Ministro Marco 
Aurélio. Rio Grande do Sul, 04 de agosto de 1995, p. 22520. 
10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário n.º 
167.444. Relator: Ministro Carlos Velloso. Paraná, 15 de setembro de 1995, p.29537. 
11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4335-5. Reclamante: Defensoria Pública da 
União. Reclamado: Juiz de Direito da Comarca de Rio Branco – AC. Relator: Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes. Trecho do voto do Min. Rel. Gilmar Mendes, p. 30. Plenário. Acre, ainda pendente de 
julgamento. 
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abstrativização dos efeitos daquela espécie de controle. Assim, deseja o Ministro 

Gilmar Mendes deixar claro que o referido dispositivo se tornara obsoleto com a 

evolução do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil.  

Em relação à suspensão de execução de lei pelo Senado e à mutação 

constitucional, o Min. Gilmar Mendes tece alguns outros argumentos, mas de mesma 

natureza dos demais, sempre no sentido de evolução desse sistema de controle de 

constitucionalidade de normas no Brasil. Aponta também para o fato de que a 

previsão constante atualmente no art. 52, X, da Constituição seria fruto de razões 

meramente históricas, conforme já mencionado. Quando inserida tal previsão pela 

primeira vez no texto constitucional, em 1934, havia clara influência do stare decisis

no direito americano.12 Vejamos: 

Embora a doutrina pátria reiterasse os ensinamentos teóricos e 
jurisprudenciais americanos, no sentido da inexistência jurídica ou da  
ampla ineficácia da lei declarada inconstitucional, não se indicava a 
razão ou o fundamento desse efeito amplo.  Diversamente, a não-
aplicação da lei, no Direito norte-americano, constitui expressão do  
stare decisis, que empresta efeitos vinculantes às decisões das 
Cortes Superiores.  Daí, ter-se adotado, em 1934, a suspensão de 
execução pelo Senado como mecanismo destinado a outorgar 
generalidade à declaração de inconstitucionalidade.  A engenhosa 
fórmula mereceu reparos na própria Assembléia Constituinte.  O 
Deputado Godofredo Vianna pretendeu que se reconhecesse, v.g., a 
inexistência jurídica da lei, após o segundo pronunciamento do 
Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade do 
diploma.13

                                                
12 O instituto do stare decisis é um mecanismo que “assegura efeito vinculante às decisões das 
Cortes Superiores, em caso de declaração de inconstitucionalidade pela Suprema Corte” (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4335-5. Reclamante: Defensoria Pública da União. 
Reclamado: Juiz de Direito da Comarca de Rio Branco – AC. Relator: Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes. Trecho do voto do Min. Rel. Gilmar Mendes, p. 30. Plenário.). Faz-se mister observação de 
Rui Barbosa sobre o stare decisis no sistema jurídico dos EUA: “‘(...) se o julgamento foi pronunciado 
pelos mais altos tribunais de recurso, a todos os cidadãos se estende, imperativo e sem apelo,, no 
tocante aos princípios constitucionais sobre o que versa’. Nem a legislação ‘tentará contrariá-lo, 
porquanto a regra ‘stare decisis’ exige que todos os tribunais daí em diante o respeitem como ‘res 
judicata’ (...)’ (Cf. Comentários à Constituição Federal Brasileira, coligidos por Homero Pires, vol IV, p. 
268).  A propósito, anotou Lúcio Bittencourt que a regra  stare decisis não tinha o poder que lhe 
atribuíra Rui, muito menos o de eliminar a lei do  ordenamento jurídico (BITTENCOURT. O controle 
jurisdicional de constitucionalidade das leis, cit. p.143, nota 17)” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Reclamação 4335-5. Reclamante: Defensoria Pública da União. Reclamado: Juiz de Direito da 
Comarca de Rio Branco – AC. Relator: Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Trecho do voto do Min. Rel. 
Gilmar Mendes, p. 38. Plenário. Acre, ainda pendente de julgamento.). 
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4335-5. Reclamante: Defensoria Pública da 
União. Reclamado: Juiz de Direito da Comarca de Rio Branco – AC. Relator: Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes. Trecho do voto do Min. Rel. Gilmar Mendes, p. 12-13. Plenário. Acre, ainda pendente de 
julgamento. 
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Argumenta, assim, o Min. Gilmar Mendes que, dentro do contexto acima 

exposto, fora criado o instituto da suspensão de eficácia de leis declaradas 

inconstitucionais pelo Senado Federal em um contexto em que as demandas não 

eram levadas diretamente à Corte Suprema. Como qualquer tribunal poderia 

declarar inconstitucionalidade de normas, era necessário que se desse publicidade a 

essas decisões. Surgia, assim, o papel do Senado, sob a ótica meramente histórica 

do Min. Gilmar Mendes. 

Nessa linha de raciocínio, o Min. Mendes observa que, com a evolução do 

Direito e das relações sociais, essa postura teria se tornado obsoleta, em especial 

com a introdução do controle abstrato de normas no ordenamento jurídico brasileiro. 

Como defende em seu voto, poderia o instituto em exame fazer mais sentido, em 

nosso cotidiano, se não existisse o controle abstrato e concentrado de normas.  

É certo que o arranjo acima descrito foi preservado na Constituição Federal 

de 1988, mesmo sendo esta a terceira Constituição a ter entre as suas normas a 

previsibilidade do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, tendo 

início na Constituição de 1946.14 Contudo, argumenta Mendes, as decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em tese, já teriam efeito vinculante, por 

dois motivos. Primeiro, porque todos os demais órgãos e tribunais estariam atentos 

às suas decisões e entendimentos, não podendo agir de forma diversa.15 Segundo, 

porque a necessária publicidade já teria ocorrido, tendo em vista que o Poder 

Judiciário está cada vez mais citado e comentado na mídia. Teria, então, o Senado 

                                                
14 Vale ressaltar que a Emenda Constitucional à Constituição da República de 1946, no. 16/65, 
permitiu ao sistema de controle de constitucionalidade a introdução da representação de 
inconstitucionalidade, cuja titularidade de proposição pertencia apenas ao Procurador-Geral da 
República, em hipóteses como: “a) forma republicana representativa; b) independência e harmonia 
entre os Poderes; c) temporariedade das funções eletivas, imitada a duração destas à das funções 
federais correspondentes; d) proibição da reeleição de governadores e prefeitos para o período 
imediato; e) autonomia municipal; prestação de contas da Administração; g) garantias do Poder 
Judiciário (art. 8 o, parágrafo único, c/c o art. 7 o, VII da Constituição de 1946)” (MENDES, Gilmar 
Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 989). Tal espécie de controle se apresenta ainda na 
ordem jurídica constitucional no art. 115, I, l da Constituição Federal de 1967 e, além do art. 119, I, l
da Constituição de 1967/1969  (ver Mendes, 2007, p. 989-1000).  
15 Cabendo Reclamação Constitucional caso o fizessem, conforme art. 102, I, “l” da Constituição 
Federal: 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe:  
I – processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 
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Federal, sob o entendimento de Mendes, papel assessório de prestar publicidade às 

decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Nesse cenário, seria necessário moldar o texto constitucional à nova 

realidade social, defendendo que o contexto normativo em que se coloca a 

suspensão da eficácia de lei pelo Senado Federal na esfera da Constituição Federal 

de 1988 é totalmente diverso do que se tinha quando da criação do instituto. Para 

ajustar as novas tendências do Direito à realidade social em que  está inserido, o 

Min. Gilmar Mendes faz referência ao fenômeno da mutação constitucional, o qual 

passa a reconhecer, por meio da observância repetida de práticas reiteradas, a 

convicção do caráter geral de determinada postura16. 

São diversos os argumentos a que o Min. Mendes recorre para justificar seu 

entendimento de que ocorreu mutação constitucional quanto ao artigo 52, X, da 

Constituição. Por exemplo, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, em ação 

direta de inconstitucionalidade, suspender liminarmente a eficácia de lei, mesmo de 

emenda constitucional, lhe daria direito à concessão de efeito erga omnes e 

vinculante às decisões que declaram inconstitucionalidade de leis ou atos 

normativos proferidas no controle incidental de normas.17  

Tal argumentação poderia se assemelhar à teoria dos poderes implícitos, em 

que  o Supremo Tribunal teria competência para atribuir efeitos erga omnes e 

vinculante às decisões proferidas em sede de controle incidental de normas porque 

poder maior teria ao suspender liminarmente a eficácia de uma lei ou emenda 

constitucional em ação direta de inconstitucionalidade.18 Vale lembrar, porém, que 

                                                
16Ver FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos Informais de Mudança da Constituição: 
mutações constitucionais e mutações inconstitucionais. 1ª ed. São Paulo: Editora Max Limonad 
LTDA., p. 177-179. 
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4335-5. Reclamante: Defensoria Pública da 
União. Reclamado: Juiz de Direito da Comarca de Rio Branco – AC. Relator: Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes. Trecho do voto do Min. Rel. Gilmar Mendes, p. 25. Plenário. Acre, ainda pendente de 
julgamento. 
18 O Min. Mendes enuncia a possibilidade de tal analogia no seguinte trecho de seu voto: “Situação 
semelhante ocorre quando o Supremo Tribunal Federal adota uma interpretação conforme à 
Constituição, restringindo o significado de certa expressão literal ou colmatando uma lacuna contida 
no regramento ordinário. Aqui o Supremo Tribunal não afirma propriamente a ilegitimidade da lei, 
limitando-se a ressaltar que uma dada interpretação é compatível com a Constituição, ou, ainda, que, 
para ser considerada constitucional, determinada norma necessita de um complemento (lacuna 
aberta) ou restrição (lacuna oculta − redução teleológica). Todos esses casos de decisão com base 
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há previsão legal à suspensão, liminar da eficácia de lei ou emenda constitucional 

em ADI, o que não ocorre em relação às decisões proferidas em sede de controle 

incidental. Daí a aproximação à teoria dos poderes implícitos.  

Além desses argumentos, defende o Min. Gilmar Mendes que a Lei 

9.882/99, ao regulamentar as ações de descumprimento de preceitos fundamentais, 

estabelece uma verdadeira “ponte” entre os dois modelos de controle de 

constitucionalidade. Isso porque, de acordo com o art. 10, §3º, da referida lei, a 

decisão proferida nesse processo dota de eficácia erga omnes e de efeito 

vinculante. 

Há de se destacar que, no voto, existem várias decisões legislativas em que 

se reconhecem efeitos transcendentes às decisões do Supremo Tribunal Federal em 

sede de controle incidental, questão bastante discutida na Rcl. 2.986 MC/SE, cujo 

Relator é o Min. Celso de Mello. 

Portanto, todas as considerações feitas no voto apontariam para um único 

entendimento: a existência de autêntica mutação constitucional, considerando ter 

índole meramente histórica o instituto da suspensão de execução, pelo Senado 

Federal, das normas declaradas inconstitucionais no controle difuso, além de sua 

prática ter se tornado obsoleta. É nesse sentido que o Min. Gilmar Mendes conclui o 

seu voto: 

Portanto, a não publicação, pelo Senado Federal, de Resolução que, 
nos termos do art. 52, X, da Constituição, suspenderia a execução de 
lei declarada inconstitucional pelo STF, não terá o condão de impedir 
que a decisão do Supremo assuma a sua real eficácia jurídica. 
Esta solução resolve de forma superior uma das tormentosas 
questões da nossa jurisdição constitucional. Superam-se, assim, 
também, as incongruências cada vez mais marcantes entre a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a orientação 
dominante na legislação processual, de um lado, e, de outro, a visão 
doutrinária ortodoxa e – permita-nos dizer – ultrapassada do disposto 
no art. 52, X, da Constituição Federal de 1988.  

                                                                                                                                                        
em uma interpretação conforme a Constituição não podem ter a sua eficácia ampliada com o recurso 
ao instituto da suspensão de execução da lei pelo Senado Federal”. (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Reclamação 4335-5. Reclamante: Defensoria Pública da União. Reclamado: Juiz de Direito 
da Comarca de Rio Branco – AC. Relator: Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Trecho do voto do Min. 
Rel. Gilmar Mendes, p. 25. Plenário. Acre, ainda pendente de julgamento.) 
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Ressalte-se ainda o fato de a adoção da súmula vinculante ter 
reforçado a idéia de superação do referido art. 52, X, da CF na 
medida em que permite aferir a inconstitucionalidade de determinada 
orientação pelo próprio Tribunal, sem qualquer interferência do 
Senado Federal. 
Por último, observe-se que a adoção da técnica da declaração de 
inconstitucionalidade com limitação de efeitos19 parece sinalizar que 
o Tribunal entende estar desvinculado de qualquer ato do 
Senado Federal, cabendo tão-somente a ele – Tribunal – definir s 
efeitos da decisão.20 (grifei) 

Diante dos argumentos apresentados, o Rel. Min. Gilmar Mendes, no 

julgamento da Rcl. 4335/AC, entendeu ser procedente a reclamação para a 

concessão de eficácia erga omnes e efeito vinculante às decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal em se tratando de controle difuso de leis ou atos 

normativos. 

1.3 - Implicações da tese jurídica que atribui novo sentido ao art. 
52, X, da Constituição 

Após décadas de separação entre os sistemas difuso e concentrado de 

controle de constitucionalidade, surge um entendimento do Min. Gilmar Mendes no 

sentido de aproximá-los. No ordenamento jurídico brasileiro, o controle de 

constitucionalidade é passível de aplicação de forma difusa ou concentrada. O 

controle concentrado e abstrato de constitucionalidade é caracterizado pela análise 

da lei em tese, feita por meio de instrumento processual específico. Quando 

realizada junto ao Supremo Tribunal Federal, os instrumentos processuais hábeis 

são a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade 

e arguição de descumprimento de preceitos fundamentais.21 Os efeitos de tal 

                                                
19 Ver MENDES, Gilmar. Jurisdição Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 387-413. 
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4335-5. Reclamante: Defensoria Pública da 
União. Reclamado: Juiz de Direito da Comarca de Rio Branco – AC. Relator: Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes. Trecho do voto do Min. Rel. Gilmar Mendes, p. 55-56. Plenário. Acre, ainda pendente de 
julgamento. 
21 É possível também realizar tal controle perante os Tribunais de Justiça, por meio da representação 
de inconstitucionalidade, em razão do princípio da simetria. A inconstitucionalidade é arguida no 
pedido, ao qual deve integrar o dispositivo do acórdão, estando ele revestido pela coisa julgada 
material. 
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decisão são considerados erga omnes e vinculantes, o que importa dizer que se 

estendem a todas as pessoas e têm efeito vinculante.22

Diferentemente da espécie de controle acima, o controle difuso se 

caracteriza pela análise da lei aplicada ao caso concreto, podendo ser feito por 

diversos instrumentos processuais, como no recurso extraordinário (RE), por 

exemplo. A (in)constitucionalidade é arguida como causa de pedir, sendo discutida 

apenas na fundamentação. A decisão a seu respeito não faz coisa julgada material, 

isto é, não transita em julgado. Essa espécie de controle pode ser feita tanto pelos 

Magistrados de primeira instância, como nos Tribunais de Justiça, Tribunais 

Regionais e Superiores, desde que realizada de forma incidente. Os efeitos de tais 

decisões são inter partes e não vinculantes a quem não integra a lide, isto é, são 

estendidos apenas àqueles que integram a demanda e não tem por obrigação 

vincular à sua decisão os órgãos do Poder Judiciário. Para que assim seja, faz-se 

necessária a intervenção do Senado Federal, fazendo uso da competência que lhe é 

conferida pelo art. 52, X23, da Constituição Federal. 

Ressalvadas as peculiaridades de cada espécie de controle, a tese jurídica 

lançada pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido nos autos da Recl. 4335-5/AC 

tem como objetivo aproximar essas formas de controle de constitucionalidade. De 

forma que, verificada a (in)constitucionalidade de lei ou ato normativo, pelo plenário 

do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, por exemplo, os 

efeitos de tal julgamento seriam erga omnes e vinculantes. Dentre os argumentos de 

que se utiliza para alcançar tal entendimento, o de maior desenvolvimento técnico e 

relevância argumentativa em seu voto foi o de que estamos diante do que o Min. 

Mendes acredita ser uma “autêntica mutação constitucional” do art. 52, X, da 

Constituição Federal. Para o Min. Gilmar Mendes, tal dispositivo revela outro sentido: 

                                                
22 BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988: 
Art. 102. 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas 
de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra 
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 
23 BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988: 
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal. 
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o de mera atribuição de publicidade às decisões do Supremo pelo Senado Federal, 

não precisando sequer suspender a execução de lei ou ato normativo declarado 

inconstitucional. 

1.3.1 - Possíveis efeitos da “abstrativização do controle difuso de 
constitucionalidade” 

Há de se destacar que embora não seja objeto do presente estudo, faz-se 

necessário comentar brevemente o impacto que a tese do Min. Gilmar Mendes pode 

ter caso seja aceita. Isto porque, estudo realizado trata-se especificamente das 

condições necessárias ao reconhecimento de uma autêntica mutação constitucional, 

e não dos efeitos da admissibilidade da tese defendida pelo Min. Gilmar no voto 

proferido na Recl. 4335-5/AC.  

Assim, partindo do pressuposto de não mais existir necessidade de 

expedição de resoluções que suspendam a eficácia das leis ou atos normativos 

declarados inconstitucionais, poderiam se discutir os mais variados efeitos jurídicos. 

Um deles seria o da inutilização da súmula vinculante. As súmulas são orientações 

de julgamentos aos Tribunais e Juízes, dentro da sua competência de atuação. As 

súmulas do Supremo Tribunal Federal se aplicam a todos os órgãos do Poder 

Judiciário, por se considerar que o STF é o órgão da máxima hierarquia no Poder 

Judiciário brasileiro. E, no ano de 2004, a Emenda Constitucional  45 permitiu, em 

seu art. 103-A24, ao Supremo Tribunal Federal a edição de súmulas que não só 

                                                
24 BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro 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.  
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, 
acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração 
pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão 
idêntica.  
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de 
súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. 
§ 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 
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dessem orientações de julgamento, mas que vinculassem todos os órgãos do Poder 

Judiciário e a Administração Pública direta e indireta às decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido, em se tratando de decisões proferidas no controle difuso de 

constitucionalidade, e não se expedindo resolução do Senado Federal suspendendo 

a execução das leis ou atos normativos declarados inconstitucionais, haveria clara 

necessidade de que o próprio Supremo Tribunal Federal editasse súmula que 

orientasse os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública no 

tratamento de questões por ele já decididas. E a súmula sendo vinculante, conforme 

disposto no art. 103-A da Constituição Federal, não orienta um julgamento, mas o 

vincula. Isto é, não se admite entendimento contrário ao estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal e fixado em súmula vinculante. Apesar da necessidade de edição 

de súmula vinculante na hipótese dos autos da Recl. 4335-5/AC, a tese jurídica 

desenvolvida pelo Min. Gilmar Mendes, por consequência, a dispensa, tornando-a 

desnecessária, uma vez que a própria decisão do plenário do STF, em sede de 

controle difuso de constitucionalidade, dotaria de eficácia erga omnes e efeitos 

vinculantes. 

Igualmente ao objetivo da súmula vinculante, como pode ser notado no art. 

103-A, § 1º, da Constituição Federal, a atribuição de eficácia erga omnes e 

vinculante às decisões do STF em controle difuso pode objetivar a diminuição da 

incidência de processos e recursos com questões idênticas.  No entanto, é possível 

que tal objetivo não se efetive na prática, porque um dos possíveis efeitos jurídicos, 

caso prospere a tese jurídica defendida pelo Min. Gilmar Mendes, seria a 

possibilidade de se propor Reclamação25 perante o STF em relação à não 

observância, pelos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública direta e 

indireta, do entendimento da Corte Constitucional brasileira sobre questões 

                                                                                                                                                        
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou 
sem a aplicação da súmula, conforme o caso." 
25 BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988: 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
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decididas inclusive pelo seu plenário em sede de controle difuso de 

constitucionalidade.26

Mesmo sabendo que o Supremo Tribunal Federal pode manipular os efeitos 

de suas decisões, inclusive em controle difuso de constitucionalidade, o STF 

precisará adotar da cautela necessária na tomada de uma decisão como a dos autos 

da Recl. 4335-5/AC, principalmente sobre os efeitos ex tunc (efeitos retroativos) ou 

ex nunc (efeitos a partir da data da decisão tomada) de sua decisão; porque, aberta 

a possibilidade de proposição de reclamações em situações como a descrita acima, 

será possível se imaginar significativo aumento de suas proposições dada a nova 

importância atribuída às decisões tomadas no controle difuso de constitucionalidade. 

Na possibilidade de a tese jurídica do Min. Gilmar Mendes se tornar 

admissível pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser que o número de interposição 

de recursos extraordinários aumente consideravelmente, o que vai exigir maior rigor 

do próprio STF nos filtros a que o recurso extraordinário precisa, necessariamente, 

passar, como a repercussão geral. Isto é, uma decisão como a que o Supremo 

Tribunal Federal irá tomar nos autos da Recl. 4335-5/AC repercutirá também, em 

parte, na sua estrutura organizacional, se considerarmos que terá que se reunir para 

decidir meios ainda mais restritos de se admitir o recurso extraordinário, dado o seu 

novo desenho e importância no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro. 

Tais questões podem representar uma mudança radical da estrutura do 

controle de constitucionalidade de normas no Brasil, que preserva durante anos a 

separabilidade entre o controle difuso e o abstrato e concentrado de 

constitucionalidade. Tal constatação pode ensejar ainda a diversos outros efeitos 

jurídicos27, mas o mais importante do presente tópico é a demonstração de como 

                                                
26 Ver DIDIER JR., Fredie. Transformações do recurso extraordinário. In: Processo e Constituição. 
Estudos em homenagem a professor José Carlos Barbosa Moreira. Luiz Fux, Nelson Nery Júnior, 
Teresa Arruda Alvim Wambier (coordenadores). São Paulo: RT, 2006. 
27 É interessante destacar que outro importante efeito jurídico é o da possibilidade do controle difuso 
de constitucionalidade gerar efeitos equiparáveis aos do controle abstrato. Aceita a tese jurídica do 
Min. Gilmar Mendes, em que aproxima o controle difuso do concentrado e abstrato de 
constitucionalidade, a decisão em sede de RE ou HC, terá os seus efeitos mais próximos dos 
gerados em controle abstrato de constitucionalidade.  
Coincidência ou não, durante o discurso proferido pelo Min.Gilmar Mendes na sabatina feita pelo 
Senado Federal sobre a sua indicação para Ministro do Supremo Tribunal Federal, no dia 15 de maio 
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uma mudança tão radical na estrutura do controle de constitucionalidade no Brasil, a 

partir dos efeitos jurídicos do defendido pelo Min. Gilmar Mendes na Recl. 4335-

5/AC, pode possibilitar à defesa da hipótese de mutação constitucional do art. 52, X, 

da Constituição Federal. Se tal reconhecimento ensejar em mudanças tão radicais, 

em qualquer que seja o âmbito de análise da mutação constitucional, ele deve ser 

questionado. 

 A apresentação de tais questões se faz relevante principalmente à 

demonstração de que deve ser considerada uma condição necessária ao 

reconhecimento de uma autêntica mutação constitucional à análise dos possíveis 

efeitos jurídicos de sua admissibilidade, em que qualquer mudança considerável na 

regulação da vida social pode servir também de limite à sua incidência. 

Caso prevaleça, o entendimento do Min. Gilmar Mendes representaria uma 

revolução nas estruturas do controle de constitucionalidade brasileiro e na 

separação de poderes. Por isso mesmo, é necessário investigar de forma criteriosa 

as premissas do argumento do Ministro. Nesse sentido, será explicitado no próximo 

capítulo o que vem a ser o reconhecimento do “fenômeno da mutação 

constitucional”, em que condições ele pode se manifestar, e suas eventuais 

diferenças em relação a uma mera reforma da Constituição. Isto é, o conceito de 

mutação constitucional será analisado e reconstruído de forma a explicitar os seus 

pressupostos, que serão retomados mais adiante como o suporte teórico necessário 

à investigação da plausibilidade dos argumentos lançados pelo Min. Mendes no voto 

proferido nos autos da Reclamação 4335-5/AC.  

                                                                                                                                                        
de 2002, fora defendido por ele uma tendência de aproximação destas diferentes espécies de 
controle. Vejamos trecho de tal discurso: 
“Tal jurisdição, exatamente por prestar a toda a coletividade, deve estar sujeita à disciplina específica 
e singular no que toca às formas de sua provocação e à repercussão de suas decisões. Em 
particular, a transcendência destina-se a racionalizar a provocação da jurisdição constitucional de 
modo a assegurar a intervenção do Supremo Tribunal Federal seja preservada para aquelas 
hipóteses em que se verifica controvérsia constitucional verdadeiramente relevante e de alcance 
geral. 
Tal disciplina, combinada com a ampliação da eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal, 
haverá de assegurar a mais adequada socialização da prestação da jurisdição constitucional de 
nossa Excelsa Corte, pois não apenas qualificará o interesse público em sua manifestação, como 
também assegurará a tendência e eficácia universal do que decidir.27 (grifou-se) Disponível em: < 
http://www.conjur.com.br/2009-set-24/imagens-historia-dia-gilmar-mendes-foi-sabatinado>. Acesso 
em: 14 mai.2010. 
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Uma vez definida a moldura teórica, será feita uma análise empírica, que 

consistirá em uma análise da atuação do Senado Federal na aplicação do art. 52, X, 

da Constituição Federal, avaliando a sua relação com as decisões de 

inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso. A 

ideia é investigar se, como supõe o argumento de “mutação constitucional” do 

Ministro Gilmar Mendes, o Senado não se utiliza dessa competência de forma 

significativa, ou se, ao contrário, existem condições e casos específicos em que os 

Senadores costumam utilizar o instituto da suspensão de execução de lei ou ato 

normativo. E, com base na identificação de tais padrões de comportamento do 

Senado e do STF, será discutida a solidez do argumento de mutação constitucional 

apresentado pelo Ministro Gilmar Mendes.  



2 - A MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL, A INTERPRETAÇÃO 
JUDICIAL E A REFORMA DA CONSTITUIÇÃO COMO 
FORMAS DE MUDANÇA DA ORDEM CONSTITUCIONAL 
BRASILEIRA 

O ordenamento jurídico brasileiro vem sofrendo grandes modificações em 

sua ordem constitucional, principalmente após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Após o processo de redemocratização no Brasil, fazia-se 

extremamente necessário criar mecanismos mais efetivos de proteção dos direitos 

fundamentais. E, pela evolução histórica da ordem constitucional brasileira, não se 

poderia desenvolver uma Constituição que não fosse caracterizada como sendo 

rígida, isto é, uma constituição que estabelece procedimentos mais rígidos, 

principalmente quanto ao quorum de aprovação de suas emendas, no que se refere 

à adição, supressão ou alteração de suas normas.  

No processo de elaboração da constituição, os constituintes responderam a 

diversas aspirações da sociedade civil. Foram refletidos na Constituição não só os 

instrumentos de defesa e efetivação dos direitos fundamentais, mas a delimitação do 

alcance do que se exige do poder estatal, sendo estabelecidos limites materiais à 

modificação do texto constitucional.28

Os referidos limites materiais impostos pelos constituintes não 

necessariamente levam a um engessamento da Constituição, embora tenham como 

um dos objetivos evitar modificações temerárias, como a diminuição da garantia aos 

direitos fundamentais, por exemplo. As novas demandas da sociedade civil sempre 

terão que ser levadas em consideração, até mesmo para se evitar um hiato entre a 

Constituição vigente e a realidade da sociedade civil brasileira.. Como observou Karl 

Loewenstein: 

                                                
28 São considerados limites materiais à modificação dotexto constitucional: 
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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Cada constitución es un organismo vivo, siempre em movimiento 
como la vida misma, y está sometido a la dinámica de la realidad que 
jamás puede ser captada a través de fórmulas fijas. Una constitución 
no es jamás idéntica consigo misma, y está sometida 
constantemente al panta rhei heraclitiano de todo o viviente.29  

Assim, é possível notar que a Constituição é transformada para acompanhar 

os processos de mudanças de comportamentos da sociedade, o que não significa 

que tais mudanças sejam necessariamente feitas com substancial alteração do texto 

constitucional. Podem-se depreender duas outras possíveis formas de alteração da 

Constituição: mudanças por interpretação judicial e mutação do texto constitucional. 

O presente capítulo abordará a segunda dessas outras formas possíveis, que fora 

invocada pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido dos autos da Reclamação 

4335-5/AC. 

  

2.1 - A mutação constitucional e suas formas de aplicação na 
ordem jurídica 

O fenômeno da mutação constitucional deve ser mais bem  compreendido 

como sendo modificações dos sentidos, significados dos textos constitucionais, sem 

qualquer alteração na estrutura de seu texto, isto é, sem revisões ou emendas. Por 

tal entendimento, pode-se depreender que a mutação denota algumas mudanças de 

sentidos de texto lógicas e inevitáveis, por conta do processo evolutivo da 

sociedade. E a Constituição, norma fundamental do Estado de Direito, apesar de ter 

a rigidez como característica formal, pode ser considerada um “organismo vivo”30 se 

                                                
29 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Tradução de Alfredo Gallego Anabitarte. 
Barcelona: Ariel, 1976, p. 164. 
30 Há controvérsia na doutrina constitucional a respeito da consideração da Constituição como um 
“organismo vivo”. Alguns autores entendem que, por o termo “Constituição” ter surgido da expressão 
latina constituere, nos transmitindo a ideia de estabelecer, delimitar, firmar, deve ela ser considerada 
como uma sistematização de direitos e deveres, em que toda a regulação da vida social estaria ali 
expressamente disposta. Nesse sentido: José Afonso da Silva (SILVA, José Afonso. Curso de 
Direito Constitucional Positivo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 38.). Em sentido contrário, 
conforme anteriormente demonstrado: LOEWENSTEIN, 1976, P. 164; e BULOS, 2007, p. 321. 
Parece-nos cabível a consideração, mesmo para fins do desenvolvido até aqui, que merece prosperar 
a ideia de que a Constituição seja um “organismo vivo”, principalmente se levadas em consideração 
as suas diversas possibilidades de mudanças, como a por meio de uma mutação constitucional, em 
que é aberta a possibilidade de comportamentos reiterados pela sociedade, com aceitação em massa 
por ela, ensejar interpretação diversa da que o texto constitucional sugere. 
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considerarmos que deve acompanhar todas as mudanças nas estruturas básicas da 

sociedade e as consequentes transformações sociais.  

Em se tratando a mutação constitucional de um fenômeno, tem-se uma 

indicação de que ela deve apenas ser reconhecida, como algo já existente. Daí a 

sua diferença em relação aos métodos de interpretação da Constituição. Enquanto 

por fenômeno depreende-se a forma pela qual a coisa se apresenta aos olhos da 

sociedade, o método de interpretação da Constituição não é o reconhecimento de 

uma situação já existente, mas uma mudança da Constituição por elementos 

subjetivos do intérprete. 

Também não se deve confundir a mutação constitucional com a mudança na 

interpretação de cláusulas constitucionais vagas. Isso porque, nesta última hipótese, 

os parâmetros utilizados à interpretação são em grande parte políticos e legislativos. 

O que deve ser levado em consideração é que, na norma constitucional aberta, há 

margem para o intérprete, de acordo com razões de ordem objetiva ou subjetiva, 

interpretar de diversas formas o texto constitucional, não havendo, portanto, uma 

mudança de sentido do texto normativo por reiterados comportamentos. Um 

exemplo bastante discutido no direito trabalhista versa sobre a possibilidade de o 

empregador monitorar os e-mails de seus empregados, tendo acesso a eles quando 

bem entender. Se analisada sob o prisma constitucional, tal conduta deveria ser 

considerada inconstitucional por afrontar o art. 5º, X, da Constituição Federal, que 

afirma serem invioláveis “a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação”.  

No entanto, há entendimento do Tribunal Regional do Trabalho, no sentido 

de ser possível o empregador monitorar os e-mails de seus empregados, desde que 

de forma moderada, e se avisar a eles por algum meio legítimo, como cláusula 

contratual, convenção ou acordo coletivo.31 Assim, tem-se um exemplo de 

interpretação constitucional de uma norma que tem por característica a sua 

                                                
31 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Processo n.º 1130.2004.047.02.00. Relator: 
Des. Wilson Fernandes. Primeira Turma. São Paulo, 28 de novembro de 2006.  
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vaguidade e, nessas condições, é esperado que a interpretação desses termos 

abertos mude com o passar do tempo.  

Por contraste, a mutação constitucional consiste em mudanças de sentido, e 

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

processo de transformações de comportamentos não organizados, difusos, em 

que não se torna possível a identificação de uma ingerência formal do constituinte 

derivado.  

Diferentemente da aplicação dos preceitos constitucionais aos casos 

concretos, na mutação constitucional tem-se um reconhecimento de repetidos 

comportamentos unidos pela aceitação em massa da sociedade, atribuindo-lhe 

caráter geral e abstrato como se norma fosse.32 Assim, a mudança de sentido de 

preceitos constitucionais objetiva uma possível adaptação destes aos fatos que se 

insurgem, de forma espontânea, sem seguir procedimentos formais como no 

processo de emendas à Constituição.33  

Há controvérsias acerca de quando teria sido a primeira formulação do 

conceito de mutação constitucional. Há entendimento no sentido de que a 

formulação do conceito de mutação constitucional ganhou força a partir de uma 

interpretação do direito alemão, em que fora identificado que a Constituição de 1871 

sofria mudanças frequentes quanto ao funcionamento de algumas de suas 

instituições, frisando-se que tais mudanças se realizavam sem qualquer revisão de 

texto. Importantes modificações, meramente interpretativas, no diploma de 1871 

foram feitas a fim de se acompanhar o momento diferenciado por que passava a 

realidade social alemã, tendo o alemão Laband diferenciado dois importantes 

                                                
32 Ver FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos Informais de mudança da Constituição: 
mutações constitucionais e mutações inconstitucionais. 1ª ed. São Paulo: Editora Max Limonad 
LTDA., 1986. 
33 As normas constitucionais deverão observar, assim, o novo sentido de seu texto normativo para 
terem a sua aplicabilidade aos casos concretos. Isso não importa dizer que são normas de eficácia 
contida, porque  dependem de uma complementação, via de regra legislação infraconstitucional, para 
serem completamente eficazes. Com a mutação constitucional, a norma constitucional mantém o seu 
status de norma de eficácia plena, contida ou limitada, transformando-se apenas o sentido que uma 
palavra possuía no texto normativo, mas mantendo-se os efeitos, quanto à sua aplicabilidade, 
anteriores à mutação constitucional realizada. (BULOS, Uadi Lammêgo. Da reforma à mutação 
constitucional. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 33, n.º 129, jan./mar., 1996, p. 
34-43.) 
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momentos na ordem constitucional alemã: a mutação constitucional 

(Verfassungswandel) e a reforma constitucional (Vergassungänderung).34 Tal 

entendimento foi aprofundado, cerca de meio século depois, por Hsü Dau-Lin35, ao 

constatar que normas constitucionais podem ter modificações sem qualquer 

ingerência do Poder Constituinte Reformador. 

Apesar de não existir uma sistematização unívoca por parte da doutrina, 

parte liderada por Hsü Dau-Lin36 apresenta uma teoria quadripartite acerca das 

modalidades pelas quais as Constituições podem ser modificadas por processos 

informais de mudança. Embora não seja possível esgotar o rol de todas as hipóteses 

de mutações sofridas pelos textos constitucionais, será exemplificada adiante aquela 

desenvolvida pelo autor que bastante se dedicou à matéria: Hsü Dau-Lin. 

A primeira modalidade se relaciona com a possibilidade de sua realização 

por meio de prática que não ofenda as normas constitucionais. Associada aos usos 

e costumes, tem-se a mutação constitucional quando há uma prática reiterada da 

sociedade civil37 acerca de um ato ou fato, em que se convencionou agir de 

determinada forma perante uma mesma e determinada situação que lhes ocorram. 

No entanto, tal postura não pode ofender normas constitucionais. Pode ser utilizado 

como exemplo o art. 5º, XV, da Constituição Federal, que afirma ser “livre a 

locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 

termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”. Não é difícil  

vislumbrarmos a hipótese de sermos impossibilitados de termos acesso às tribos 

indígenas, localizados em terras que, constitucionalmente, pertencem à União. 

Nessa hipótese, não estaria o direito à livre locomoção violado, mas apenas 

observado o fato de que os usos e costumes de determinado povo devem ser 

respeitados. Isso porque não é objetivo do povo indígena violar as normas 

                                                
34 LABAND, Dresden. Wandlugen der deutschen Reichverfassung., 1895, p. 2.  apud BULOS, Uadi 
Lammêgo. Da reforma à mutação constitucional. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, 
ano 33, n.º 129, jan./mar., 1996, p. 26. 
35 DAU-LIN, Hsü. Die Verfassungswandlung. Berlin: 1932, p. 29 apud BULOS, Uadi Lammêgo. Da 
reforma à mutação constitucional. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 33, n.º 129, 
jan./mar., 1996, p. 26. 
36 DAU-LIN, Hsü. Die Verfassungswandlung. Berlin: 1932, p. 21 e ss. apud BULOS, Uadi Lammêgo. 
Da reforma à mutação constitucional. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 33, n.º 
129, jan./mar., 1996, p. 30. 
37 Vale ressaltar que o texto constitucional também pode sofrer mutações por reiterados 
comportamentos de agentes do Estado. 
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constitucionais para se apropriarem indevidamente de terras que pertencem à 

União, mas tão somente preservar a privacidade, usos e costumes que lhes são 

inerentes. Essa é uma prática reiterada de povos das tribos indígenas, em que não 

se considerariam violações flagrantes a preceitos constitucionais.  

A segunda forma de manifestação da mutação constitucional é a causada 

pela impossibilidade de exercício de um dever constitucionalmente previsto, como o 

art. 7º, IV, ao aduzir que salário mínimo deve atender às necessidades básicas do 

cidadão e de sua família, “com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 

vestuário, higiene, transporte e previdência social”. Sabendo-se da impossibilidade 

de atendimento a essa norma constitucional em sua integralidade, até mesmo por 

restrições orçamentárias, o Poder Público promove políticas públicas a fim de 

complementar tal mandamento constitucional, de forma a não considerar 

inconstitucional o salário mínimo que não atende ao previsto constitucionalmente.38

Outra forma de mutação constitucional seria aquela que decorre diretamente 

de reiteradas condutas aos quais acabam por violar, não só o texto, mas preceitos 

constitucionais. Na verdade, nessa forma de mutação constitucional tem-se uma 

“constitucionalização de condutas” devido a sua prática reiterada e violadora de 

preceitos constitucionais. O objetivo aqui é estabelecer contornos possíveis de 

                                                
38 É de se destacar que o Supremo Tribunal Federal não admite esta modalidade de mutação do 
texto constitucional, nos termos do voto do Min. Celso de Mello, exposto a seguir: 
“DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO – MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS 
INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. – O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer 
mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade 
pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo 
com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se 
acham consignados. (...) Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta 
dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, 
em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação 
negativa do texto constitucional. (...) A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em 
menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como comportamento 
revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também 
desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por 
ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei 
Fundamental. – As situações configuradoras de omissão inconstitucional – ainda que se cuide de 
omissão parcial (...) – refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia do Estado 
qualifica-se, perigosamente, como um dos processos informais de mudança da Constituição, 
expondo-se, por isso mesmo, à censura do Poder Judiciário.(...)” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
Ação direta de inconstitucionalidade n.º 1458. Requerente: Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Saúde – CNTS. Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional. 
Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Distrito Federal, 23 de maio de 2006.) Ver também FERRAZ, 
Anna Cândida da Cunha. Processos Informais de Mudança da constituição: mutações 
constitucionais e mutações inconstitucionais. 1ª Ed. São Paulo: Max Limonad, 1986, p. 230-232.)
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atribuição de constitucionalidade de determinado ato. Pode-se ter como exemplo 

prática nãoadmitida pela Constituição Federal, mas que se tornou corriqueira na 

Câmara dos Deputados, o chamado “voto de lideranças”. No cotidiano dos 

deputados ocorrem, em muitas sessões, votações em que eles sequer estão 

presentes: os líderes de cada partido negociam e acordam que o voto de cada um 

deles representa o número de deputados existentes em sua bancada.39 Tal postura 

não é admitida na ordem constitucional brasileira, mas, por ser uma prática comum, 

passa a ser aceita, embora dotada de questionável legitimidade.40

Lembrando que anteriormente foi feita uma diferenciação entre mutação 

constitucional e a interpretação de cláusulas constitucionais vagas, Hsü Dau-Lin, 

entendendo de forma diversa, defende que a quarta modalidade de mutação 

constitucional seria aquela feita por meio de mera interpretação do texto 

constitucional, em que se substitui o sentido de uma palavra ou expressão por outra 

de significação diversa. No Recurso Ordinário no Mandado de Segurança de n.º 

22.192-9, de relatoria do Min. Celso de Mello, tem-se um interessante exemplo. A 1ª 

Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por interpretar de forma diferente o art. 

195, § 7º, da Constituição Federal, que aduz: “São isentas de contribuição para a 

seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às 

exigências estabelecidas em lei.” Onde se lê o termo “isenção”, deve-se 

subentender o termo “imunidade”. Isso porque a Constituição Federal não concede 

isenções, e sim imunidades tributárias.  

Além disso, em se tratando de imunidade tributária, não poderia lei ordinária 

dispor sobre imunidades, o que é cabível apenas mediante lei complementar. Tal 

questão leva também ao entendimento de que a lei a que a Constituição Federal se 

refere no dito dispositivo é complementar, e não ordinária. Na verdade, nesta última 

espécie de mutação constitucional, ocorre o que definimos como uma interpretação, 

                                                
39 Ver FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos Informais de Mudança da constituição: 
mutações constitucionais e mutações inconstitucionais. 1ª Ed. São Paulo: Max Limonad, 1986, 
p. 26-28. 
40 A autora Ana Cândida da Cunha Ferraz, entende que tal prática não deveria ser aceita por 
representar um “costume inconstitucional”. Ver FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos 
Informais de Mudança da constituição: mutações constitucionais e mutações 
inconstitucionais. 1ª Ed. São Paulo: Max Limonad, 1986.  
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e apenas isso, do texto constitucional, o que nos remete ao conceito de mutação 

constitucional. 

No exemplo citado, poderíamos falar, em hipótese extrema, em mutação 

constitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de erro 

de técnica legislativa, que apontam para o fato de que, apesar de tais modificações 

de sentido não partirem de práticas sociais, não há hipóteses previstas na 

Constituição de que existam concessões de isenções tributárias. A referida matéria 

relaciona-se às limitações ao Poder de Tributar, que são competências reservadas 

apenas à Constituição Federal, sendo as imunidades uma dessas limitações ao 

Poder de Tributar. Assim como a Constituição atribui competências tributárias, 

também concede imunidades. Por tais motivos, a Constituição não concede 

isenções, mas imunidades tributárias, sendo essa uma situação clara de erro de 

técnica legislativa sanada facilmente por uma mutação constitucional. Nessa mesma 

seara, poderia se discutir se a correção de um erro de técnica legislativa por uma 

mutação constitucional não seria, na verdade, uma forma de Reforma 

Constitucional. E a resposta é negativa, porque, como será visto mais adiante, 

característica fundamental da Reforma Constitucional é a alteração das palavras ou 

expressões do texto constitucional, e não de seus significados. 

Ainda sobre a mutação constitucional manifestada por meio da 

interpretação, parte da doutrina se coloca bastante reticente no que se refere a tal 

possibilidade. Para Canotilho, poderia a mutação constitucional se manifestar 

quando fosse relacionada às mudanças de sentido de determinados textos 

normativos gerados por conceitos institucionais, ao qual admite ter vida própria, 

entranhando-se na pessoa, fazendo parte dela, mas com duração superior a sua 

existência por subsistir no meio social. É possível citar como exemplo o conceito de 

família, que é uma instituição de durabilidade superior aos cidadãos individualmente 

considerados, subsistindo na sociedade contemporânea, cujo sentido sofre 

constante mutação a fim de acompanhar as transformações sociais. Atualmente, 

pode ser facilmente notado alguns juízes considerando família como a instituição 

composta também por casais de relação homoafetiva41, conceito inadmissível há 

                                                
41 O Superior Tribunal de Justiça, em diversas hipóteses já tratou dos casais homossexuais, como: a 
possibilidade de o parceiro homossexual, em caso de separação receber o equivalente à metade do 
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tempos atrás. A esse processo, Canotilho denomina de problema normativo-

endogenético.42  

No entanto, o mesmo Canotilho refuta a ideia do que chama de evolução 

normativo-exogenética, na qual a interpretação da constituição se dá sem levar em 

consideração o dever-ser constitucional. Sob essa ótica, as transformações da vida 

social se realizam mais por obra do legislador do que por necessidades da 

sociedade civil. A interpretação da Constituição se efetiva com base nas leis que são 

editadas. E, com base nelas, que acompanham as novas questões econômicas e 

sociais presentes na vida civil, deixando de lado o dever-ser constitucional, o texto 

constitucional passa a ser reinterpretado, adaptando-o às novas leis. Tal 

possibilidade pode ser facilmente notada em Constituições flexíveis, como a da 

Inglaterra, por exemplo. A crítica do autor se justifica na possibilidade de a 

Constituição, norma fundamental no Estado de Direito, ser facilmente 

descaracterizada devido à possibilidade de o legislador modificar o sentido de seus 

textos normativos por questões até mesmo de governabilidade. 

2.2 - A Reforma Constitucional como meio de alteração substancial 
do texto normativo 

A Reforma Constitucional, que só pode ser notada nas Constituições 

escritas, é entendida como uma técnica de alteração, modificação do texto 

constitucional. Característica fundamental da Reforma da Constituição, 

diferentemente da mutação constitucional, é a alteração substancial do texto 

constitucional, e não apenas o seu sentido, conforme aduz Loewenstein: 

                                                                                                                                                        
obtido pelo esforço comum, tratando de partilha de bens (BRASIL. Superior Tribunal Justiça. 
Recurso Especial 148.897. Recorrente: Milton Alves Pedrosa. Recorrido: João Batista Prearo. 
Relator: Ministro Ruy Rosado. Quarta Turma. Minas Gerais, 06 de abril de 1998.); o recebimento de 
pensão por morte do parceiro falecido (BRASIL. Superior tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 
238.715. Recorrente: Caixa Econômica Federal. Recorrido: RPC. Relator: Ministro Humberto Gomes 
de Barros. Terceira Turma. Rio Grande do Sul, 07 de março de 2003.); possibilidade de o 
homossexual colocar seu parceiro como dependente no plano de saúde (STJ. DJ 10.out.2006. Rel. 
Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma.); e reconhecimento do casal homossexual como entidade 
familiar (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 1.026.981. Recorrente: 
Severino Galdino Belo. Recorrido: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. 
Relatora: Ministra Fátima Nancy Andrighi. Terceira Turma. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2003.). 
42 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. 
Coimbra: Livraria Almedina, 2003, p. 1228-1230.  
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Tecnicamente, una reforma constitucional solamente puede 
efetuarse cuano se anãde algo al texto existente en el momento de 
realizar la modificación – suplemento -, o bien se suprime algo – 
supressión – o bien se sustituye el texto existente por outro – cambio 
-. El procedimiento puede extenderse a vários artículos o tan solo a 
uno, a uma parte de um artículo (párrafo o frase) o a varias palabras, 
o tan sólo a una palabra dentro de una frase.43  

Questão fundamental na Reforma Constitucional é delimitar aqueles que 

possuem competência para reformar a Constituição. No Brasil, poderá iniciar o 

processo de reforma à Constituição a Câmara dos Deputados ou Senado Federal, o 

Presidente da República e mais da metade das Assembléias Legislativas das 

unidades da Federação, observado o art. 60 da Constituição Federal. Frise-se, no 

entanto, que apenas o Congresso Nacional tem competência para reformar a 

Constituição. Observe-se que não há previsão, pelo menos no direito brasileiro, de 

possibilidade de proposta de mudança do texto constitucional pelo Poder Judiciário, 

o que, em tese, nos levaria a considerar inaceitável qualquer reforma da 

Constituição por decisão judicial, por exemplo. Contudo, isso não necessariamente 

se efetiva na prática, podendo o Poder Judiciário de facto reformar a Constituição 

por decisão judicial, embora de forma ilegítima.44  

                                                
43 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. 2ª ed. Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 1986, p. 
175-176. 
44 Em decisão proferida pelo Min. Nelson Jobim, o texto constitucional, apesar de não ser ambíguo, 
foi alterado por decisão judicial, exatamente contra o que estava ali expresso. Nessa ocasião, o Min. 
Nelson Jobim permitiu que os magistrados pudessem acumular mais de um emprego de professor, 
mesmo com a Constituição vedando. Vejamos: “Plausível é a interpretação da regra de 1988 de que 
o primeiro e principal objetivo é o de impedir o exercício, por parte do magistrado, de outra atividade 
que não de magistério. Mas a CF vai mais além. Ao usar, na ressalva, a expressão “uma de 
magistério", tem a CF, por objetivo, impedir que a cumulação autorizada prejudique, em termos de 
horas destinadas ao magistério, o exercício da magistratura. Daí a restrição à unidade ("uma de 
magistério"). 
A CF, ao que parece, não impõe o exercício de uma única atividade de magistério. 
O que impõe é o exercício de atividade do magistério compatível com a atividade de magistrado. A 
fixação ou a imposição de que haja apenas uma "única" função de magistério - preconizada na 
RESOLUÇÃO -, ao que tudo indica, não atende o objetivo constitucional. 
A questão está no tempo que o magistrado utiliza para o exercício do magistério vis a vis ao tempo 
que restaria para as funções judicantes. Poderá o magistrado ter mais de uma atividade de magistério 
- considerando diferentes períodos letivos, etc. - sem ofensa ao texto constitucional. 
Impor uma única e só função ou cargo de magistério não atende, necessariamente, ao objetivo 
constitucional. Poderá ocorrer que o exercício de um único cargo ou função no magistério público 
demande 40 horas semanais. Quarenta horas semanais importam em oito horas diárias para uma 
semana de cinco dias. Ou, ainda, que um magistrado-docente, titular de um único cargo em 
universidade federal - professor adjunto - ministre aulas na graduação, no mestrado e no doutorado! 
Nessas hipóteses, mesmo sendo um único cargo, ter-se-ia a burla da regra constitucional. 
Poderá ocorrer e, certamente, ocorre que o exercício de mais de uma função no magistério não 
importe em lesão ao bem privilegiado pela CF - o exercício da magistratura. A questão é a 
compatibilização de horários, que se resolve caso a caso.  
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A reforma constitucional pode se dar de várias formas. Enquanto meio de 

complementação de lacunas, vale uma observação. O jurista alemão Karl 

Loewenstein identificou dois tipos de lacunas; as descobertas (ou claras, nítidas) e 

as ocultas.45 Identifica-se a primeira quando o constituinte demonstra ser consciente 

da necessidade de sua regulamentação, mas por motivos diversos deixa de fazê-lo 

no momento da promulgação do texto constitucional. A segunda relaciona-se à 

imprevisibilidade: no momento de feitura da carta constitucional, não se pôde prever 

a necessidade de regulamentação de determinadas situações que eventualmente 

surgiriam com o passar dos anos.  

A reforma da Constituição pode ser feita ainda de forma tácita, que pode ser 

entendida também como um erro de técnica legislativa. Tal procedimento é 

reconhecido quando uma emenda constitucional altera um texto constitucional, mas 

não o substitui de forma explícita. A reforma tácita pode mais facilmente ser 

compreendida pela ideia análoga ao critério da temporalidade para resolução de 

normas antinômicas, em que a norma posterior revoga a anterior de mesma matéria. 

As emendas constitucionais, quando não inseridas no local exato onde se encontra 

o texto o qual se quer modificar, podem modificar tacitamente a Constituição, 

principalmente por estarem retirando tacitamente do ordenamento jurídico 

determinada norma constitucional e, consequentemente, substituindo-a por outra 

norma de igual hierarquia.  

Enfim, o mais importante de tais premissas é que seja possível descrever 

todo o contexto em que a Reforma da Constituição se encontra, a fim de que se 

possa diferenciá-la de uma autêntica mutação constitucional. É nesse contexto que 

será feita, a seguir, uma breve distinção entre as duas formas de mudança da 

                                                                                                                                                        
A CF, evidentemente, privilegia o tempo da magistratura que não pode ser submetido ao tempo da 
função secundária - o magistério.“ (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de 
inconstitucionalidade n.º 3126. Requerente: Associação dos Juízes Federais do Brasil. Requeridos: 
Presidente do conselho da Justiça Federal. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Distrito Federal, 09 de 
fevereiro de 2004. Trecho da decisão proferido pelo Min. Nelson Jobim.) 
O exemplo acima ilustra o fato de as categorias criadas pela doutrina não serem tão claras quanto 
tentam fazer parecer. O que nos leva a crer que, mesmo não tendo legitimidade, o Judiciário acaba 
por reformar a constituição por meio de suas decisões judiciais, quando, na prática, não poderiam 
fazê-lo por falta de competência constitucional para tanto. 
45 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. 2ª ed. Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 1986, p. 
170-172. 
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Constituição, as seguidas por procedimentos formais, como a emenda, e as 

informais, como a mutação constitucional. 

2.3 - Diferenças significativas entre a mutação constitucional e a 
reforma da Constituição 

 Conforme já destacado, entre as mutações constitucionais e as reformas da 

Constituição existem diferenças significativas. Tais diferenças precisam ser 

enfatizadas para que o intérprete da Constituição consiga distanciar esses 

mecanismos de mudanças da Lei Maior.  

O jurista alemão Karl Loewenstein assim distingue estes dois conceitos: 

El concepto de reforma constitucional tiene un significado formal y 
material. En sentido formal se entiende bajo dicha denominación la 
técnica por médio de la cual se modifica el texto, tal como existe en 
el momento de realizar el cambio de la constitución.  (...) La reforma 
constitucional em sentido material, por outra parte, es el resultado del 
procedimiento de enmienda constitucional, esto es, el objeto al que 
dicho procedimiento se refiere o se há referido. (...) En la mutación 
constitucional, por otra lado, se produce uma transformación en la 
realidad de la configuración del poder político, de la estructura social 
o del equilíbrio de intereses, sin que quede actualizada dicha 
trasnformación em el documento constitucional: el texto de la 
costitución permanece intacto.46

Na prática, há frequentes confusões entre os conceitos acima discutidos. 

Nesse sentido, é interessante analisar trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, na 

Recl. 4335-5/AC que, citando Jellinek, defende a hipótese de a referida reclamação 

tratar-se de autêntica mutação constitucional. E, assim, aproxima tal conceito a uma 

reforma da Constituição sem redução de texto. Vejamos: 

É possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma autêntica 
mutação constitucional em razão da completa reformulação do 
sistema jurídico e, por conseguinte, da nova compreensão que se 
conferiu à regra do art. 52, X, da Constituição de 1988. Valendo-nos 
dos subsídios da doutrina constitucional a propósito da mutação 

                                                
46 LOEWENSTEIN, 1986, p. 164-165. 
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constitucional, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica reforma 
da Constituição sem expressa modificação do texto.4748 (grifei) 

Apesar da construção feita pelo Min. Gilmar Mendes, como já fora 

explicitado, a alteração substantiva do texto constitucional é característica marcante 

da Reforma da Constituição, não se podendo vislumbrar qualquer hipótese de 

reforma sem modificação expressa do texto. Tal fenômeno se torna possível na 

mutação constitucional, que se justifica justamente pela inexistência de alteração do 

texto normativo. Parece ter sido objetivo do Min. Gilmar Mendes aproximar os 

diferentes conceitos a partir de sua aplicação a um caso prático.  

Com o raciocínio assim desenvolvido, pode ser que o Min. Gilmar Mendes 

esteja assumindo, por via transversa, tratar-se de hipótese da Recl. 4335-5/AC de 

uma reforma da constituição, e não de uma mutação constitucional. Enfim, o que 

deve ser destacado, em relação a este caso em específico, são as circunstâncias 

que nos fazem suscitar dúvidas quanto à caracterização de tal caso: mutação ou 

reforma? 

Como o presente estudo tem como premissa a análise do voto do Min. 

Gilmar Mendes na Recl. 4335-5/AC, é preciso fazer uma análise adequada dos 

argumentos por ele utilizados a fim de se verificar se o que Ministro do Supremo 

está fazendo é ou não o reconhecimento de uma mutação constitucional. No 

próximo capítulo, com base nos conceitos até aqui construídos, será apresentada 

uma discussão empírica.

                                                
47 Ver JELLINEK, Georg. Reforma y Mutación de la Constitución. Tradução espanhola de Christian 
Förster, Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p.15-35; DAU- LIN, Hsü. Mutación de La 
Constitución. Tradução espanhola de Christian Förster e Pablo Lucas Verdú. Bilbao: IVAP, 1998, p.68 
e s; FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos Informais de Mudança da Constituição. São 
Paulo: Max Limonad, 1986, p.64 e s. e p.102 e s., apud BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Reclamação 4335-5. Reclamante: Defensoria Pública da União. Reclamado: Juiz de Direito da 
Comarca de Rio Branco – AC. Relator: Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Trecho do voto do Min. Rel. 
Gilmar Mendes. Plenário. Acre, ainda pendente de julgamento. 
48 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4335-5. Reclamante: Defensoria Pública da 
União. Reclamado: Juiz de Direito da Comarca de Rio Branco – AC. Relator: Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes. Trecho do voto do Min. Rel. Gilmar Mendes. Plenário. Acre, ainda pendente de julgamento. 



3 - ANÁLISE EMPÍRICA DOS PRESSUPOSTOS DA 
ARGUMENTAÇÃO DO MIN. GILMAR MENDES NO VOTO 
PROFERIDO NOS AUTOS DA RECL. 4335-5/AC 

Conforme mencionado nos capítulos anteriores, os argumentos lançados 

pelo Min. Gilmar Mendes em seu voto proferido nos autos da Recl. 4335-5/AC 

expressam uma aproximação desses dois sistemas de controle de 

constitucionalidade que coexistem no Brasil – aproximação essa defendida com 

base na tese de que ocorreu uma mutação constitucional do art. 52, X49, da 

Constituição Federal. Por tal raciocínio, o Min. Gilmar Mendes deduz que o Senado 

Federal não mais teria a faculdade de suspender a eficácia de lei ou ato normativo 

declarado inconstitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas seria 

dotado apenas da função de atribuir publicidade à decisão proferida por essa Corte. 

Isto é, se adotada a tese do Min. Mendes, os efeitos gerados em sede de controle 

difuso de constitucionalidade alcançariam a todas as pessoas e órgãos do Poder 

Judiciário. 

No capítulo anterior, discutiu o conceito de mutação constitucional, 

empregado pelo Min. Mendes para argumentar que o papel do Senado é um simples 

vestígio histórico, sem função necessária ou importante no controle de 

constitucionalidade no Brasil. Neste capítulo, o objetivo é tornar mais concretas 

essas discussões conceituais, por meio de sua aplicação a dados empíricos 

relativos à atuação do Senado Federal no uso de sua competência. 

É de se destacar a importância do presente capítulo por criar condições mais 

estruturadas para que se verifique, na prática, se a argumentação desenvolvida pelo 

                                                
49 BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988: 
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal. 
Sobre o referido dispositivo, entende-se que, no controle difuso de constitucionalidade, sendo a lei ou 
ato normativo declarado inconstitucional, a suspensão de sua eficácia depende da expedição de 
Resolução do Senado. Faz-se necessário esclarecer que, no controle concentrado e abstrato de 
normas, quando ocorre declaração de (in)constitucionalidade, os seus efeitos são estendidos a todos 
os órgãos do Poder Judiciário, não se podendo mais utilizar determinada lei ou ato normativo no 
cenário jurídico brasileiro. E, no controle difuso de constitucionalidade, para que os efeitos se 
assemelhem ou aproximem do controle concentrado e abstrato, deve o Senado Federal fazer o uso 
facultativo da competência que o dispositivo acima lhe confere. 



44

Ministro Gilmar Mendes se efetiva. Trata-se a hipótese do voto proferido pelo Min. 

Gilmar Mendes, nos autos da Recl. 4335-5/AC, de autêntica mutação constitucional, 

mera interpretação do texto normativo da Constituição ou Reforma Constitucional? O 

espaço reservado ao desenvolvimento deste capítulo se destinará a apresentar 

elementos suficientes para que, em capítulo posterior, possam existir subsídios para 

futuras tentativas de resposta a essa indagação. 

3.1 - Descrição metodológica 

Na busca pela pesquisa para o desenvolvimento do presente estudo, 

percebeu-se a necessidade de coleta de alguns dados essenciais à compreensão da 

matéria em análise. Para ser possível identificar se o Senado Federal utilizava 

efetivamente a competência concedida pela Constituição Federal, em seu art. 52, X, 

foi preciso quantificar o número de acórdãos proferidos pelo plenário do Supremo 

Tribunal Federal50 e o de resoluções expedidas pelo Senado, suspendo a execução 

de leis ou atos normativos declarados inconstitucionais pelo plenário do STF, no 

período de 1989 a 2009 (ano da última base de dados possível de análise). Há de se 

destacar que, para fins de facilitação da pesquisa, foram analisados os acórdãos 

que declararam inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, ocorridas no 

controle difuso, somente em sede de recurso extraordinário, sabendo-se que é 

possível também que ocorram em sede de outros instrumentos processuais, como 

Mandado de Segurança, Habeas Corpus etc. 

A coleta de dados se deu nos sítios do Supremo Tribunal Federal – bem 

como por meio de sua Secretaria de Informática, Coordenadoria de Acórdãos e 

Secretaria de Apoio aos Julgamentos –, e do Senado Federal. Além desses, 

também se coletaram dados da revista “Análise JUSTIÇA”51, publicada no ano de 

2006, demonstrando uma radiografia do Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça.  
                                                
50 Foi estudado o número de acórdãos proferidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal porque 
somente estes são enviados ao Senado Federal para o exercício da competência que lhes concede o 
art. 52, X, da Constituição Federal, além da defesa do Min. Gilmar Mendes de que os acórdãos 
proferidos pelo plenário do STF não precisariam de nova análise da sua questão constitucional, uma 
vez que ele próprio já o havia analisado.  
51 ANÁLISE JUSTIÇA. . São Paulo: Análise Editorial: no.: 1, ano: 1, dez. 2006. 
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No primeiro momento, buscou-se o número de resoluções expedidas pelo 

Senado Federal, de 1988 a 2009. Dentre todas as resoluções, por meio da simples 

leitura de cada uma delas, foram separadas somente aquelas que suspendiam 

eficácia de lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo plenário do STF em 

sede de recurso extraordinário, desde que o acórdão tivesse sido enviado ao 

Senado pelo STF. Por meio dessa análise, foi possível obter o número de 

resoluções em que o Senado Federal fazia uso da competência atribuída pelo art. 

52, X, da Constituição Federal, no período de 1988 a 2009.  

Posteriormente, utilizou-se uma base de dados, feita pelo pesquisador Pablo 

Cerdeira, da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro, a 

partir de um spider52 desenvolvido para buscar e compilar dados do Supremo 

Tribunal Federal. Além disso, foram consultadas a Secretaria de Informática, 

Coordenadoria de Acórdãos e Secretaria de Apoio aos Julgamentos, todas do STF, 

a fim de perceber traços comuns entre as informações por elas fornecidas e os 

elementos extraídos da base de dados. Nela, estão inclusas tanto as decisões 

monocráticas quanto os acórdãos proferidos por Turmas e Plenário do STF, no 

período de 1990 a 2009. De todos os recursos extraordinários existentes na base de 

dados, separaram-se os que foram providos, quer seja total ou parcialmente, dos 

não providos. E, mesmo em relação aos que foram julgados parcialmente, foram 

separados os que tiveram declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo e, posteriormente, foram enviados ao Senado para o exercício da 

competência conferida pelo art. 52, X, da CF. Dos recursos extraordinários que 

foram providos, total ou parcialmente, foi feita uma coleta acerca do número de REs 

julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, onde houve comunicação da 

decisão do STF ao Senado Federal. 

A partir desse dado, buscou-se analisar a relação entre a quantidade de 

acórdãos do STF, proferidos em sede de recurso extraordinário, em que havia 

comunicação com o Senado Federal, para o exercício da competência conferida 
                                                
52 O spider é um software que se utiliza da coleta e filtragem de dados da internet, de campos 
selecionados pelo usuário, como sites etc., a fim de agregar informações de forma organizada para 
que o usuário de seu software possa ter acesso. In casu, o pesquisador da Fundação Getulio Vargas 
fez a sua coleta e filtragem de dados somente no site do Supremo Tribunal Federal, agregando e 
organizando as informações de forma a acessá-las de forma mais simplificada. Ver artigo disponível 
em: <http://www.ibm.com/developerworks/br/library/l-spider/>. Acesso em: 03 mai.2010. 
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pelo art. 52, X, da Constituição Federal, e o número de resoluções expedidas pelo 

Senado em que fazia uso efetivo de tal competência. Da análise quantitativa aqui 

realizada, serão extraídas informações que, juntamente dos conceitos alcançados 

em capítulo anterior, contribuirão com a busca pela resposta à indagação feita 

anteriormente: “Trata-se a hipótese do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, nos 

autos da Recl. 4335-5/AC, de autêntica mutação constitucional, mera interpretação 

do texto normativo da Constituição ou Reforma Constitucional?” 

Se os dados mostrarem que o Supremo Tribunal Federal cumpre com um de 

seus papéis institucionais, inclusive previsto em seu Regimento Interno53, como o de 

comunicar as decisões tomadas no controle difuso de constitucionalidade ao Senado 

Federal, e este não fizer uso da competência que lhe confere o art. 52, X, da 

Constituição Federal, será plausível argumentar que estamos diante de uma 

mutação constitucional.  

Se, por outro, a análise dos dados revelar que o Senado faz um uso mínimo 

de sua competência, suspendendo total ou parcialmente ao menos algumas das 

decisões proferidas pelo plenário do STF e comunicadas ao Senado Federal, os 

argumentos suscitados pelo Min. Gilmar Mendes serão enfraquecidos. De fato, se 

verificarmos que o Senado tem cumprido com a competência que a Constituição 

Federal lhe confere, não estariam preenchidos os elementos necessários à 

identificação de uma autêntica mutação constitucional, restando enfraquecida uma 

premissa importante do argumento desenvolvido pelo Min. Gilmar Mendes. 

Por fim, pode ser que, na análise dos dados, faltem elementos necessários 

para qualquer conclusão sólida. Mas, mesmo nesta hipótese, os dados já terão 

chamado a atenção para uma importante questão: não há falar em autêntica 

mutação constitucional de forma intuitiva, ou por meio de argumentação 

                                                
53 BRASIL. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_fevereiro_2010.pdf>. 
Acesso em 13 mar. 2010: 
Art. 178. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade, na forma prevista nos arts. 176 e 
177, far-se-á comunicação, logo após a decisão, à autoridade ou órgão interessado, bem como, 
depois do trânsito em julgado, ao Senado Federal, para os efeitos do art. 42, VII, da Constituição. 
(grifei)
Vale lembrar que o dispositivo da Constituição a que o dispositivo acima se refere é, atualmente, o 
art. 52, X.
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constitucional puramente doutrinária ou conceitual. É preciso fazer a análise dos 

elementos que a caracterizam, que a justificam para, somente após esse processo, 

ser possível discutir se se verifica ou não a manifestação de tal fenômeno.  

3.2 - Dados referentes às resoluções expedidas pelo Senado 
Federal 

A figura a seguir ilustra os mecanismos pelos quais os Recursos 

Extraordinários decididos pelo plenário do STF se transformam ou não em 

comunicações, do STF ao Senado, com base nas quais a competência prevista no 

artigo 52, X, da Constituição pode ou não ser utilizada. 

FIGURA 1: 

            Coluna 1:   Coluna 2:          Coluna 3: 

Para que possamos investigar se o Senado tem usado a competência 

prevista no art. 52, X, da Constituição, devemos averiguar: 

a) quantos REs foram decididos com declaração de inconstitucionalidade 

pelo Plenário do STF (Coluna 1);  

b) quantas dessas decisões em sede de RE resultaram em comunicações 

ao Senado, instando-o a se utilizar sua competência prevista no art.52, X (Coluna 2); 

c) por fim, quantas dessas comunicações resultaram em suspensões, por 

parte do Senado, da execução das leis objeto das comunicações feitas pelo STF. 
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Partindo da linha investigativa desenhada acima, o trabalho ora 

desenvolvido iniciou sua pesquisa com base nos dados disponibilizados pelo sítio do 

Supremo Tribunal Federal. Assim, da referida base de dados, onde se pôde verificar 

a existência de 470.239 REs, distribuídos entre 1988 a 2010, o presente trabalho se 

utilizou da análise de 372.961 REs, compreendidos no período de 1989 a 2009, por 

ser o quantitativo disponível na base de dados do spider desenvolvido pelo 

pesquisador da Fundação Getulio Vargas. Entre os REs analisados, isto é, dos 

372.961, estão todos aqueles decididos quer seja monocraticamente, por Turmas ou 

pelo Plenário do STF.  

Dos 372.961 REs constantes na base de dados, 97.130 foram providos, total 

ou parcialmente, quer seja de forma monocrática, por Turma ou Plenário, e 5.192 

foram não providos. Desses 97.130 REs, identificaram-se apenas 165 REs em que 

houve comunicação com o Senado. Contudo, em nem todas essas comunicações 

estava em jogo a suspensão de leis declaradas inconstitucionais pelo STF, isto é, 

nem todas as 165 ocorrências de comunicação ao Senado de decisões do STF em 

sede de RE representavam oportunidades para o Senado utilizar a competência 

prevista no artigo 52, X, da Constituição. Por isso, procedeu-se a uma análise 

individual de conteúdo dos 165 REs, com base na qual foram extraídos 136 REs que 

foram providos total ou parcialmente, declarando inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo e que foram comunicados ao Senado para uso efetivo de sua 

competência. Os 136 REs estão compreendidos no período de 1990 a 2008, sendo 

tais recursos extraordinários analisados, individualmente, por meio de todos os 

dados acessíveis a eles no sítio do Supremo Tribunal Federal.54

 O número de apenas 136 recursos extraordinários, providos pelo plenário, 

em que houve efetiva comunicação do STF com o Senado Federal para fins do 

constante no art. 52, X, é um dado fundamental para análise dos argumentos 

lançados pelo Min. Gilmar Mendes. Isso porque, se considerarmos que o Senado 

Federal faz pouco uso da expedição de resoluções para suspender a eficácia de leis 

ou atos normativos declarados inconstitucionais pelo STF, é possível que tal 

                                                
54 Vale notar que, mesmo em relação aos que foram julgados parcialmente, separaram-se os que 
tiveram declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e, posteriormente, foram enviados 
ao Senado para o exercício da competência conferida pelo art.52, X, da Constituição Federal. 
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competência não seja importante no desenho institucional brasileiro, o que 

fortaleceria o argumento quanto à índole meramente histórica da atribuição de tal 

competência ao Senado, conforme o defendido pelo Min. Gilmar, no voto proferido 

nos autos da Recl. 4335-5/AC. Vejamos, de forma simplificada, a descrição dos 

dados acima mencionados: 

Figura 2: 

STF  

Cumpre destacar que o número de 97.130 REs é de suma importância para 

a análise aqui feita, porque desse dado foram extraídos elementos fundamentais à 

compreensão da atuação do Supremo Tribunal Federal em relação ao Senado. 

Vejamos: 

Figura 3: 

  

O número de apenas 136 REs providos, total ou parcialmente, em que 

houve comunicação da decisão ao Senado revela a possibilidade de o Supremo 

Tribunal Federal, por meio da sua postura, principalmente em relação ao 
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decisões ao Senado. Os 136 REs representam apenas 0,1% dos 97.130 REs que 
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foram providos, total ou parcialmente, pelo plenário do STF, e que deveriam ter a 

sua decisão comunicada ao Senado. Tal questão poderá ser mais bem 

compreendida mais adiante. 

3.3 - Dados referentes ao número de recursos extraordinários 
decididos pelo plenário do STF, com comunicação feita ao Senado 
Federal 

Mesmo com os dados descritos acima, faltava ainda a análise de outro 

importante dado: o número de resoluções expedidas pelo Senado, fazendo o uso do 

art. 52, X, da Constituição Federal. Sem o referido dado, não seria possível 

confrontar o número de resoluções expedidas pelo Senado com o número de 

recursos extraordinários em que o plenário do STF fez o controle difuso de normas, 

declarando a inconstitucionalidade de leis ou ato normativos, e comunicou tais 

decisões ao Senado Federal. Para obtenção desse importante dado, responsável 

também pela construção e atribuição de sentido à pesquisa ora realizada, utilizaram-

se como base de dados as resoluções expedidas pelo Senado, de 1988 a 2008, isto 

é, todas as constantes em seu sítio. Assim, todas as resoluções foram 

individualmente analisadas, para separar aquelas em que se fazia uso efetivo da 

competência concedida pela Constituição Federal, constante no art. 52, X, obtendo-

se, assim, os seguintes dados: 
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FIGURA 4: 

Fonte: site do Senado Federal.

Para melhor compreensão dos dados apresentados acima, segue descrição 

pormenorizada dos mesmos dados, com o acréscimo dos totais de cada uma das 

análises feitas, o que facilitará a comparação de tais dados com o número de 

acórdãos em que se deu provimento aos recursos extraordinários, julgados pelo 

plenário do STF, cuja decisão foi comunicada ao Senado Federal. Vejamos: 
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FIGURA 5: 

L 

Fonte: site do Senado Federal. 

Levando-se em consideração as informações extraídas pelos gráficos, pode-

se perceber que há momentos em que ocorre um significativo aumento na 

expedição de resoluções, como no período 2005-07, em que foram expedidas 54 

resoluções pelo Senado, fazendo uso da competência conferida pelo art. 52, X, da 

Constituição Federal, em sede de RE, o que equivale a aproximadamente 57% do 

total de resoluções expedidas no período 1989-08 em que o Senado faz uso de tal 

competência. 

De acordo com informações extraídas anteriormente, foram expedidas 68 

resoluções durante todo o ano de 200555, dentre as quais 43 referem-se ao uso 

efetivo do art. 52, X, da Constituição Federal, o que representa aproximadamente 
                                                
55 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/anais/pdf/Resolucoes/2005.pdf>. Acesso 
em 05 mai.2010. 

ANO 

TOTAL DE 
RESOLUÇÕES 

EXPEDIDAS 
PELO SENADO 

RESOLUÇÕES 
EXPEDIDAS EM 

RAZÃO DO 
ART. 52, X, DA 

CF 

RESOLUÇÕES 
EXPEDIDAS EM 

RAZÃO DO 
ART. 52, X, DA 

CF, POR 
DECISÃO 

DEFINITIVA DO 
STF EM RE 

1989 106 3 2 
1990 88 4 4 
1991 91 4 4 
1992 101 0 0 
1993 150 3 3 
1994 97 0 0 
1995 76 12 11 
1996 111 6 4 
1997 136 3 1 
1998 112 0 0 
1999 81 11 11 
2000 77 0 0 
2001 43 0 0 
2002 66 0 0 
2003 22 0 0 
2004 22 0 0 
2005 68 43 35 
2006 71 8 6 
2007 49 15 13 
2008 49 4 1 

TOTAL 1616 110 95 
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63% de todas as resoluções expedidas durante o ano de 2005. Na ocorrência de 

momentos de “picos”, conforme restou demonstrado, é possível depreender que há 

momentos em que a referida competência se torna efetivamente importante e 

utilizada, ainda que por motivos desconhecidos, ou que se justifica devido à 

inexistência de expedição de resoluções fazendo o uso da competência do art. 52, 

X, da Constituição Federal nos cinco anos anteriores.  

De acordo com as informações extraídas da Figura 2, é possível argumentar 

que há algum tipo de ação estratégica do Senado não só na expedição de suas 

resoluções, mas no uso efetivo da competência constitucional anteriormente citada. 

Principalmente, se considerarmos que o Senado Federal esteja modificando a sua 

forma de atuação ao expedir quantidade menor de resoluções ao longo dos anos, 

embora se identifique um aumento de suas expedições no que refere ao uso da 

competência do art. 52, X, da Constituição Federal. Independentemente dos motivos 

estratégicos por trás desse padrão de comportamento por parte do Senado, o certo 

é que a instituição tem usado, em grande número, a competência do art. 52, X, se 

comparado ao número de comunicações das decisões feitas pelo STF. 

De fato, embora o número de resoluções expedidas pelo Senado Federal, 

fazendo uso da competência que lhe confere o art. 52, X, da Constituição Federal, 

possa ser considerado baixo, num período de cerca de vinte anos, há de se destacar 

que é um significativo número se comparado com o número de comunicações feitas 

pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, perfazendo a soma das resoluções 

expedidas pelo Senado, fazendo uso da competência conferida pelo art. 52, X, da 

Constituição Federal, demonstradas no gráfico da Figura 2, é possível obtermos um 

total de 95 resoluções, enquanto foi possível a identificação de apenas 136 

comunicações das decisões do Supremo Tribunal Federal ao Senado.  



54

3.4 - A possível relação entre o comportamento observado do 
Senado e o pacto federativo 

Dentre os dados possíveis de análise, faz-se necessário apontar outros 

importantes elementos extraídos dos 136 REs. Destes, em 44 recursos 

extraordinários, o que equivale a aproximadamente 32% dos REs analisados, o 

Estado ou Município foram recorridos. E em 42 recursos extraordinários, o 

equivalente a aproximadamente 31% dos 136 REs analisados, o Estado ou 

Município são recorrentes. E, dentre as declarações de inconstitucionalidade, em 32 

REs, dos 136 analisados, o plenário do STF entendeu que lei estadual (ou do 

Distrito Federal), ou atos normativos da respectiva área de abrangência, seriam 

inconstitucionais, o que corresponde a 24% dos REs analisados. Vejamos: 

FIGURA 6: 

Fonte: site do Supremo Tribunal Federal. 

Estes dados revelam que Estados e Municípios estão bastante associados 

às demandas dos REs que resultaram em comunicação ao Senado. As resoluções 

expedidas pelo Senado Federal suspendendo a eficácia das leis estaduais, 

dispositivos da Constituição dos Estados ou atos normativos declarados 
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inconstitucionais também permitem uma interpretação interessante: como órgão 

composto pelos representantes dos Estados da Federação, o Senado pode estar 

fazendo uso mais concentrado ou específico da competência prevista no art.52, X. 

Ou então, pode o Senado a estar utilizando de forma estratégica para remover do 

ordenamento jurídico as leis ou atos normativos incômodos aos Estados da 

Federação, que os questionam judicialmente até alçarem a possibilidade de 

interposição do recurso extraordinário. E, conseguindo a interposição do RE, 

passam a buscar a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos ora 

impugnados, passando a depender apenas da postura do Senado, representante 

legítimo dos Estados, para que seu objetivo seja plenamente alcançado.  

A Análise Editorial também realizou pesquisa sobre o Supremo Tribunal 

Federal, apresentando uma lista com 110 decisões do STF, selecionadas 

principalmente pelo aspecto de relevância atribuído pela doutrina e jurisprudência, 

graus de influência na vida política, econômica ou social do país e impacto 

provocado perante a população e comunidade jurídica. Foram ouvidos pela revista: 

especialistas em diversas áreas do Direito, entre sócios dos maiores escritórios de 

advocacia do Brasil, representantes de associações de empresas, professores e 

pesquisadores, juízes, juristas, membros do MP, advogados ligados aos setores 

públicos e privados e os próprios ministros do STF e STJ.56

Em sua pesquisa publicada na Revista Análise Justiça57 no ano de 2006, 

examinou as votações do Supremo Tribunal Federal, no período de 1998 a 2006, e 

percebeu que, em 76% das decisões referentes a discussões sobre a autonomia dos 

Estados federados, dentre as 110 decisões analisadas, a Corte Constitucional votou 

no sentido de limitar a competência estadual. Apesar de o dado não se referir 

somente a recursos extraordinários, mas também ADIs, ADPFs e ADCs, é possível 

depreender uma tendência do Supremo Tribunal Federal em limitar a autonomia dos 

Estados Federados. Considerando que o Senado Federal, representante dos 

Estados da Federação, não pode se utilizar do mesmo mecanismo do STF para fins 

de regulação dos Estados Federados, é possível que, para tanto, de acordo com as 

informações extraídas dos dados analisados, se utilize da expedição de resoluções 

                                                
56 ANÁLISE JUSTIÇA. . São Paulo: Análise Editorial: no.: 1, ano: 1, dez. 2006, p. 19 e 38. 
57

Idem, p. 40. 
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para suspender a eficácia das leis estaduais, dispositivos das Constituições dos 

Estados ou atos normativos de sua área de abrangência, declarados 

inconstitucionais incidenter tantum, conforme dispõe o art. 52, X, da Constituição 

Federal. 

Tal postura pode sustentar uma interpretação de que o Senado se utiliza 

primariamente da competência conferida pelo art. 52, X, da Constituição Federal 

para regular a forma de atuação dos Estados da Federação, o que não poderia fazer 

por meio diverso, levando-se em consideração se tratar a hipótese de arguição de 

constitucionalidade justamente de leis estaduais, dispositivos da Constituição dos 

Estados ou atos normativos da sua área de abrangência. Imaginemos que o Senado 

se deparasse com legislação que afrontasse determinada forma de atuação dos 

Estados. O Senado possui alguns meios de retirar tais dispositivos do ordenamento 

jurídico, como a proposição de ADI, por meio de argumentação tipicamente 

constitucional, por exemplo. A arguição de constitucionalidade de tal legislação 

perante o Supremo Tribunal Federal seria uma das formas mais legítimas de retirar 

normas do ordenamento jurídico, mesmo que por meio de recurso extraordinário. E, 

assim sendo, havendo decisão pela inconstitucionalidade da questão discutida, 

deverá ela ser comunicada ao Senado, que poderá retirar tal norma do ordenamento 

jurídico ao expedir resolução que suspenda a sua eficácia. Os números acima 

demonstrados revelam a plausibilidade de tal argumentação.                                                                                                      

Assim, de acordo com o demonstrado acima, pode ser que se identifique um 

possível enfraquecimento no argumento do Min. Gilmar Mendes quando defende 

que o Senado não utiliza da competência que lhe foi conferida pelo art. 52, X, da 

Constituição Federal, uma vez que o Senado parece se utilizar da referida 

competência para fins específicos e estratégicos ligados à estrutura federativa. Na 

verdade, mesmo que o Senado Federal pouco utilizasse a competência atribuída 

pelo art. 52, X, da Carta Magna, poder-se-ia argumentar que o pouco uso que faz se 

dá de forma estratégica, apenas nos casos relevantes para os interesses dos 

Estados da Federação, conforme sugerido acima.  
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É possível citar aqui como exemplo a Resolução 26/05, que suspendeu a 

execução da alínea h do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/9158, que disciplina 

especificamente os segurados obrigatórios da Previdência Social. No recurso 

extraordinário de n.º 351.717-1/PR, cujo Relator foi o Min. Carlos Veloso, foi decidido 

que a alínea h do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/91 era inconstitucional por dois 

motivos: o dispositivo criou nova figura de segurado obrigatório: o agente político59, o 

equiparando a trabalhador, tendo em vista o disposto no art. 195, II, da Constituição 

Federal60; e a impossibilidade de lei ordinária instituir nova fonte de custeio da 

seguridade social, ante o disposto no art. 154, I, da constituição Federal sobre a 

competência residual da União.61 Posto isso, os que possuíssem mandatos eletivos, 

independente da esfera de governo, seriam considerados trabalhadores aptos a 

serem segurados da Previdência Social, além de que o dispositivo declarado 

inconstitucional havia instituído nova fonte de custeio da seguridade social, ao 

instituir contribuição social sobre o subsídio dos agentes políticos.  

Declarado inconstitucional o referido dispositivo, a decisão do STF foi 

comunicada ao Senado Federal, que, fazendo uso da competência conferida pelo 

                                                
58 Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 
I – como empregado: 
h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime 
próprio de previdência social; 
III - em relação a aeronaves: peso máximo de decolagem e ano de fabricação. 
(BRASIL. Lei. N.º 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, 
institui Plano de Custeio, e dá outras providências.) 
59 Insta ressaltar que o voto proferido pelo Ministro Relator, acompanhado na íntegra pelos demais 
Ministros do Supremo Tribunal Federal que estiveram presente no plenário, assim considera agente 
político:  
“Maria Sylvia Zanela Di Pietro não discrepa, substancialmente da lição de Celso Antônio. Para Di 
Pietro, os agentes políticos exercem funções de natureza política, ligados aos órgãos governamentais 
da cúpula do Estado. (“Direito Administrativo”, Ed. Atlas, 1990, p. 306.). 
O agente político, portanto, não é o ‘trabalhador’ do inciso II do art. 195 da Constituição Federal, 
convindo esclarecer que esta, no art. 29, IX, deixa expresso que os vereadores estão sujeitos à 
disciplina dos parlamentares.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 
351.717. Recorrente: Município de Tibagi. Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social. Relator: 
Ministro Carlos Veloso. Paraná, 21 de novembro de 2003. Trecho do voto do Min. Relator.) 
60 BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988: 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 
61 BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988: 
Art. 154. A União poderá instituir: 
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-
cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 
Constituição; 



58

art. 52, X, da Constituição Federal, suspendeu a sua eficácia. O exemplo trazido 

pode suscitar a possibilidade de que, in casu, o Senado Federal estivesse expedindo 

a resolução para suspender a execução de tal dispositivo legal para fins de atribuir 

maior vigilância e fiscalização à atuação da União, tendo em vista a sua 

possibilidade de instituir novas contribuições sociais, desde que o faça por meio de 

sua competência residual, expressa no art. 154, I, da Constituição Federal; e 

suspender a eficácia de leis consideradas danosas aos Estados, como a criação de 

nova fonte de custeio da seguridade social ao instituir contribuição social sobre o 

subsídio dos seus agentes políticos. 

Esse seria um uso estratégico do art. 52, X, da Constituição Federal pelo 

Senado, uma vez que estaria, como o afirmado anteriormente, fiscalizando o uso da 

competência da União e suspendendo disposições legais ou normativas que causem 

dano aos Estados ou a seus agentes políticos por meio da expedição de resoluções. 

Tais razões dificultariam a sustentação da tese jurídica defendida pelo Min. Gilmar 

Mendes, no voto proferido nos autos da Recl. 4335-5/AC. É diante de todo o cenário 

proposto no presente capítulo que se procurará responder, no capítulo seguinte, se 

a hipótese do caso paradigmático revela, ou não, uma autêntica mutação 

constitucional. 



4 - TRATA-SE A HIPÓTESE DOS AUTOS DA RECL. 4335-
5/AC DE AUTÊNTICA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL, MERA 
INTERPRETAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO DA 
CONSTITUIÇÃO OU REFORMA CONSTITUCIONAL? 

Para a compreensão e o alcance da resposta ao qual a indagação acima 

busca, deve-se aplicar o conceito de mutação constitucional reconstruído no capítulo 

que fora destinado somente a este fim aos dados empíricos apresentados no 

capítulo anterior. Assim, deve a autêntica mutação constitucional ser reconhecida 

por meio de reiterados comportamentos, unidos por uma aceitação em massa, ao 

qual lhe atribui caráter geral e abstrato, como se norma fosse. Logo, quando há uma 

mudança de sentido de preceitos constitucionais, tal mudança se justifica pela 

adaptação do texto normativo da Constituição aos fatos que se insurgem, de forma 

natural e espontânea, sem a observância de procedimentos formais, como no 

utilizado para a realização da emenda constitucional.  

Dessa forma, tem-se que não é prática reiterada do Senado Federal deixar 

de expedir resoluções suspendo eficácia de lei ou ato normativo declarado 

inconstitucional, consoante o dado analisado anteriormente. Assim, das 136 

comunicações feitas ao Senado pelo STF, conforme demonstrado anteriormente, em

93 delas o Senado expediu resolução suspendendo a eficácia da lei ou ato 

normativo declarado inconstitucional pelo plenário do STF, o que equivale a 

aproximadamente 68% das comunicações feitas. Para ser reconhecida como prática 

do Senado a não expedição de tais resoluções, não poderia, mediante a análise 

feita, o Senado expedir aproximadamente 68% das resoluções cujas decisões foram 

comunicadas pelo STF. O que surpreende é o baixo número de comunicações feitas 

pelo STF ao Senado com base nos números analisados62 (97.130 REs providos total 

                                                
62 Vale ressaltar que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em sua versão mais 
atualizada (02/2010), dispõe em seu art. 178 sobre a obrigatoriedade da Corte Constitucional em 
enviar as decisões definitivas que proferirem em sede de controle difuso de constitucionalidade ao 
Senado Federal. Lembrando que o dispositivo a que o art. 178 se refere, atualmente é o art. 52, X, da 
Constituição Federal. Vejamos: 
Art. 176. Argüida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, esta dual ou municipal, em 
qualquer outro processo submetido ao Plenário, será ela julgada em conformidade com o disposto 
nos arts. 172 a 174, depois de ouvido o Procurador-Geral. 
§ 1º Feita a argüição em processo de competência da Turma, e considerada relevante, será ele 
submetido ao Plenário, independente de acórdão, depois de ouvido o Procurador-Geral. 
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ou parcialmente), podendo ter ocorrido por diversos motivos, entre os quais o não 

envio pelo gabinete dos Ministros, falha na Secretaria de Apoio aos Julgamentos, 

Coordenadoria dos Acórdãos, isto é, por questões estruturais ou outros motivos até 

então desconhecidos. Enfim, o conceito acima aduzido denota, sobretudo, não 

estarem plenamente atendidos os requisitos necessários para se defender uma 

autêntica mutação constitucional in casu. 

Para justificar a argumentação do Min. Gilmar Mendes, se fazia necessário 

que o entendimento lançado por ele acerca do art. 52, X, da Constituição Federal 

fosse corroborado pela prática das instituições envolvidas. Isto é, o Senado teria que 

fazer um uso nulo ou insignificante da competência concedida a ele pela 

Constituição Federal, o que não foi o caso na amostra aqui analisada. O 

reconhecimento do fenômeno da mutação constitucional precisa necessariamente 

de uma análise prática, ou seja, precisa da análise das ocorrências de fatos 

corriqueiros de sentido diverso ao exposto pelo texto constitucional. Frise-se: é a 

partir dos fatos, dos comportamentos reiterados que há uma mudança de sentido do 

texto constitucional, e não por métodos interpretativos do texto normativo. Se assim 

for, não há um fenômeno, o reconhecimento de práticas reiteradas, mas uma 

mudança de interpretação do texto constitucional devido a elementos subjetivos do 

intérprete. 

Assim, não há falar em mutação constitucional do disposto no art. 52, X, 

da Constituição Federal, ao qual o Ministro Gilmar Mendes defende, nos autos da 

Recl. 4335-5/AC, ter o sentido atual de dar mera publicidade às decisões proferidas 

pelo Supremo Tribunal Federal, assumindo ser desnecessária a concessão da 

competência atribuída pelo dispositivo ora em comento, e a justificando por razões 

meramente históricas. E, conforme se verificou, embora seja possível argumentar no 

                                                                                                                                                        
§ 2º De igual modo procederão o Presidente do Tribunal e os das Turmas, se a inconstitucionalidade 
for alegada em processo de sua competência. 
Art. 177. O Plenário julgará a prejudicial de inconstitucionalidade e as demais questões da causa. 
Art. 178. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade, na forma prevista nos arts. 176 e 
177, far-se-á comunicação, logo após a decisão, à autoridade ou órgão interessado, bem como, 
depois do trânsito em julgado, ao Senado Federal, para os efeitos do art. 42, VII, da Constituição. 
(grifei)
(BRASIL. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_fevereiro_2010.pdf>. 
Acesso em 13 mar. 2010) 
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sentido das raízes históricas da tal competência, não parece se tratar aqui de 

autêntica mutação constitucional. 

Além das questões acima analisadas, há de se destacar a existência da 

súmula vinculante n.o 26, editada em 16 de dezembro de 2009, pouco mais de dois 

anos após o Min. Ricardo Lewandowski pedir vista dos autos da Recl. 4335-5/AC. A 

súmula vinculante n.o 26 foi discutida justamente a partir dos autos do HC 82.959-

7/SP, que deu ensejo a Recl. 4335-5/AC, conforme mencionado no capítulo 1. 

Vejamos a orientação de julgamento da Corte Constitucional brasileira: 

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 n.o 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. 

No voto proferido pelo Min. Joaquim Barbosa, que fora seguido pelo Min. 

Sepúlveda Pertence, fora destacado que, para que a decisão decidida pelo plenário 

do Supremo Tribunal Federal ganhasse eficácia erga omnes, seria necessária a 

edição de súmula vinculante a respeito. Isso porque seria a única forma de 

atribuição de efeitos erga omnes e vinculante às decisões proferidas pelo STF, em 

sede de controle difuso de constitucionalidade, sem a necessidade de expedição de 

resolução do Senado Federal suspendendo a execução da lei ou ato normativo 

declarado inconstitucional. 

Pode-se depreender, então, que, a partir da edição da referida súmula 

vinculante, existam algumas diferentes interpretações hábeis à sua compreensão. A 

primeira delas é a da irrelevância da argumentação construída pelo Min. Gilmar 

Mendes no voto proferido na Recl. 4335-5/AC, uma vez que, apesar do ilustre voto 

proferido, carregado de doutrina, jurisprudência e argumentação tipicamente 

constitucional, se insurgiu a necessidade de edição de uma súmula vinculante que 

envolvesse o tema. Principalmente, por restar claro à Corte Constitucional brasileira 

que seria essa a única forma de atribuição dos efeitos erga omnes e vinculante às 

decisões proferidas pelo plenário da Corte, em se tratando de controle difuso de 
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constitucionalidade, sem a expedição de resolução pelo Senado Federal 

suspendendo a eficácia da lei ou ato normativo declarado inconstitucional. 

Há de se destacar que o próprio Min. Gilmar Mendes votou a favor da edição 

da súmula, o que não significa necessariamente contrariedade entre a posição 

defendida por ele nos autos da Recl. 4335-5/AC e a postura adotada no julgamento 

que aprovou a edição da súmula n.º 26. Principalmente se considerarmos que a tese 

jurídica do Min. Gilmar Mendes é no sentido de que o seu entendimento acerca da 

possibilidade de atribuição de efeito erga omnes e força vinculante às decisões 

proferidas em sede de controle difuso fosse consolidado em todo o Poder Judiciário, 

e não apenas sobre a Lei de Crimes Hediondos. 

Outra interpretação plausível à compreensão da edição da súmula 

vinculante seria a de que o próprio Supremo Tribunal Federal, isto é, a grande 

maioria de seus Ministros, não deseja mais perseguir a ousada tese jurídica 

desenvolvida pelo Min. Gilmar Mendes. E, para evitar maiores revoluções na 

estrutura do sistema de controle de constitucionalidade existente no país e, 

consequentemente, na separação de poderes do país, optou por editar súmula 

vinculante sobre a controvérsia, demonstrando entendimento contrário ao defendido 

pelo Min. Gilmar e preservando, além da separabilidade entre as diferentes espécies 

de controle de constitucionalidade existentes no Brasil, a estrutura da separação de 

poderes. 

No entanto, pode a edição da súmula vinculante ter interpretação diversa de 

todos os entendimentos acima propostos, e ser apenas uma medida provisória até a 

apreciação definitiva da tese jurídica defendida pelo Min. Gilmar. Tal medida evitaria 

a proliferação de decisões diversas à decidida pelo plenário do Supremo Tribunal 

Federal sobre a Lei de Crimes Hediondos. Enfim, embora estejamos nos referindo a 

um caso específico, retratado inicialmente no HC 82.959-7/SP e, depois, na Recl. 

4335-5/AC, o que deve ser levado em consideração em toda a sistemática aqui 

desenvolvida não se restringe apenas ao caso que foi abordado, mas a todos os 

casos em que se possa argumentar a existência de uma mutação constitucional, em 

que os requisitos necessários à sua identificação não foram ainda abordados de 

forma a esclarecer a defesa de sua tese. E, nesse sentido, a edição de uma súmula 
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vinculante tanto pode ser fundamental ao deslinde da controvérsia, como pode 

representar, não uma alínea, mas um simples artigo no universo infindável de 

análise de toda a Constituição brasileira. 

Conforme ficou até aqui demonstrado, não restam dúvidas de que não foram 

preenchidos os elementos necessários à caracterização de uma autêntica mutação 

constitucional em relação ao art. 52, X, da Constituição Federal. A linha 

argumentativa do Min. Gilmar, mediante todo o exposto, aponta no sentido de uma 

“Reforma Constitucional Silenciosa”, que, utilizando as premissas de mudança do 

texto da Constituição e simplesmente assumindo que houve mudança reiterada no 

comportamento das instituições, acaba por modificá-la, sem alteração de seu texto. 

Tal postura pode ser questionada por diversos ângulos, um dos quais é a falta de 

competência constitucional para tanto. Somente se torna possível a reforma do texto 

constitucional se feita por um legitimado, conforme exposto pela própria Constituição 

Federal, e não por meio de decisões e interpretações judiciais, principalmente por 

existir procedimento próprio à sua realização.63  

Outra seria a manifestação do Min. Gilmar, já citada anteriormente, em que 

equipara a mutação constitucional à reforma da Constituição sem redução de texto, 

o que pode demonstrar que o Ministro desenvolve seu raciocínio pautado numa ideia 

de reforma constitucional, mas busca aproximar tal raciocínio jurídico de uma 

autêntica mutação do texto constitucional. No entanto, há possibilidade de se 

defender também que a tese jurídica sustentada pelo Min. Gilmar se aproximaria de 

uma metodologia interpretativa da Constituição, em que, por elementos subjetivos e 

objetivos de ordens históricas, políticas, sociais etc., o intérprete apresentaria a 

tradução de outro significado a que o texto constitucional nos sugere. Independente 

de se tratar de uma metodologia interpretativa da Constituição ou de uma Reforma 

Constitucional, deve se destacar que tais questões devem ser levadas em 

                                                
63 São legitimados a reformar o texto constitucional aqueles constantes no dispositivo infra: 
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. 



64

consideração quando for possível se depreender com situação com tamanho 

potencial de impacto na estrutura institucional do país.  

Além dessas questões, faz-se necessário destacar o papel influente que o 

Min. Gilmar Mendes possui no Supremo Tribunal Federal. Até mesmo porque é dele 

que parte a iniciativa de aumento dos poderes do STF por meio da ampliação do rol 

dos legitimados à arguição de constitucionalidade de normas de forma abstrata. 

Assim, analisando a postura do Ministro perante o STF, há alguns dados obtidos 

pela revista Análise Justiça que demonstram a influência do Min. Gilmar na Suprema 

Corte brasileira. 

Entre as 110 decisões mais importantes listadas na Revista Análise, de 1998 

a 2006, tendo inclusive o HC 82.959-7/SP entre elas, o Min. Gilmar foi um dos 

ministros que mais participaram de tais julgamentos, 65 ao todo, sendo o quarto da 

lista entre os Ministros que mais participaram de tais decisões. De todas as suas 

participações, foi voto vencido apenas em dois julgamentos, sagrando-se o ministro 

que menos foi vencido no universo não só dos 65 julgamentos de que participou, 

mas de todas as 110 decisões.64 Votou segundo a orientação do relator em 81% das 

110 decisões e em relação à orientação da maioria dos Ministros em 97% das 110 

decisões analisadas pela revista Justiça.65 Além disso, das mesmas 110 decisões, o 

Min. Gilmar Mendes foi relator em 6 e, apesar de em 81% delas o voto do Relator ter 

sido vitorioso, o Min. Gilmar teve seu voto como vencedor em todos os julgamentos 

em que foi relator.66  

Enfim, os dados são apenas um indicativo de que o Ministro defensor da 

tese jurídica discutida ao longo do presente estudo é influente na formação dos 

entendimentos jurisprudenciais do STF. Nesse contexto, é possível que, mais uma 

vez, nos autos da Recl. 4335-5/AC, o Min. Gilmar Mendes não seja voto vencido, o 

que nos leva a refletir sobre as potenciais consequências jurídicas caso a tese 

jurídica por ele defendida venha a prevalecer. E, na possibilidade de tal incidência, 

                                                
64 ANÁLISE JUSTIÇA. São Paulo: Análise Editorial, n.º 1, ano: 1, 2006, p. 40. 
65

Idem, p. 106. 
66

Idem, p. 50-71. 
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discutiremos a partir de agora os possíveis efeitos desse voto, ao qual poderia 

mudar radicalmente a estrutura do controle de constitucionalidade no Brasil.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos últimos anos, foram diversas as mudanças na composição do Supremo 

Tribunal Federal. E, juntamente da mudança de seus Ministros, estão as mudanças 

de entendimentos sobre as mais diversas questões jurídicas, numa época em que 

se tornam cada vez mais frequentes as mudanças no comportamento social, devido  

não só às transformações sociais que se insurgem, mas também o avanço 

de tecnologias, que influenciam substancialmente a vida social. Na regulação da 

vida social, o Estado é necessariamente presença garantida, agindo com o seu 

poder de polícia, sob guarda da Constituição Federal. E na interpretação e proteção 

à Constituição Federal está o órgão máximo do Poder Judiciário: o Supremo 

Tribunal Federal. 

Daí a necessidade de análise desse importante órgão do Poder Judiciário na 

regulação da vida social; acaba restando a ele dar a palavra final sobre questões 

nos afetam diretamente. A partir disso, torna-se inegável o aumento de seu poder 

após, principalmente, a promulgação da Constituição Federal de 1988, que ampliou 

de forma considerável o seu âmbito de atuação e competência. Por si só, o aumento 

de poder do Supremo Tribunal Federal nas últimas duas décadas já denota um 

grande fortalecimento do Poder Judiciário em comparação aos demais poderes. 

Ocorre que o órgão máximo do Poder Judiciário parece estar agindo de forma a 

ampliar ainda mais o seu poder, principalmente, por meio das teses jurídicas 

lançadas por seus Ministros. 

Conforme fica demonstrado no presente estudo, os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal às vezes utilizam o seu poder de interpretar a Constituição para 

alterar as estruturas do controle de constitucionalidade existentes no Brasil, como o 

fez o Min. Gilmar Mendes no voto proferido nos autos da Recl. 4335-5/AC. Ora, 

sendo o controle de constitucionalidade a forma mais importante e visível de 

exercício do poder do Judiciário sobre os demais poderes, havendo transformações 

em suas estruturas, por consequência, também existirá na separação de poderes no 

Brasil. 
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No caso aqui analisado, a argumentação do Min. Gilmar Mendes, ao 

defender a mutação do art. 52, X, da Constituição Federal afeta, mesmo que 

minimamente, a separação de poderes no Brasil. Considerando que não estariam 

preenchidas as condições necessárias para se falar em autêntica mutação 

constitucional e que o Senado federal vem cumprindo com a competência que o art. 

52, X, da Constituição Federal lhe concede, a competência privativa do Senado lhe 

estaria sendo suprimida e, ao revés, transferida ao próprio Supremo Tribunal 

Federal. 

Conforme foi exposto anteriormente, dos 97.130 REs providos, total ou 

parcialmente, pelo plenário do STF, apenas em 136 houve efetiva comunicação de 

suas decisões ao Senado Federal, mesmo com o art. 178 do Regimento Interno do 

STF considerando tal postura como um dever. Isto é, dos REs analisados e 

providos, total ou parcialmente, apenas 0,1% teve sua decisão comunicada ao 

Senado. Na verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal não está cumprindo com o 

seu Regimento Interno, ao qual deveria comunicar tais decisões ao Senado. Tal 

postura nos permite indagar se a argumentação utilizada ao se defender a 

desnecessidade de expedição de resolução pelo Senado, para suspender eficácia 

de norma declarada inconstitucional no controle difuso, não seria uma forma de o 

STF inutilizar a competência conferida pelo art. 52, X, da Constituição. Isso porque 

as expedições de resoluções por parte do Senado para o uso efetivo do art. 52, X, 

da Constituição ocorrem a partir da comunicação das decisões do STF ao Senado 

Federal. Uma vez que tais comunicações não são feitas, o Senado fica 

impossibilitado de fazer uso da sua competência constitucional.  

A argumentação acima descrita pode ser ainda mais plausível ao se verificar 

o percentual das resoluções expedidas pelo Senado Federal, a partir das 

comunicações feitas pelo STF. De acordo com os dados coletados, das 136 

comunicações feitas pelo STF ao Senado Federal, este expediu 93 resoluções 

suspendendo a eficácia de lei ou ato normativo declarado inconstitucional, o que 

equivale a aproximadamente 68% de todas as comunicações feitas. Considerando 

tal dado, pode não fazer sentido a argumentação de que a competência conferida ao 

Senado no art. 52, X. da Constituição possui índole meramente histórica ou que não 

faça uso efetivo de tal competência.  
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Além de expedir um número significativo de resoluções suspendendo a 

eficácia de leis ou atos normativos declarados inconstitucionais, há de se destacar 

também o uso estratégico da competência conferida pelo art. 52, X, da Constituição 

ao Senado. Foi demonstrado exemplo ao longo do presente estudo em que o 

Senado Federal se utiliza da expedição de resoluções para suspender a eficácia de 

normas declaradas inconstitucionais para fins específicos e estratégicos ligados à 

estrutura federativa. Como o Senado é o representante dos Estados da Federação, 

é possível que se utilize da competência do art. 52, X, da Constituição para 

suspender a eficácia das normas declaradas inconstitucionais em sede de controle 

difuso e que são prejudiciais aos Estados da Federação, por exemplo. Assim como o 

fez ao expedir a Res. 26/05, ao qual suspendeu a eficácia de dispositivo que criava 

fonte de custeio da seguridade social, ao instituir contribuição social sobre o subsídio 

dos agentes políticos.  

Enfim, todo o trabalho desenvolvido nos leva a crer que não há falar em 

mutação constitucional do art. 52, X, da Constituição Federal. Diversos motivos dão 

indicação contrária ao argumentado pelo Min. Gilmar Mendes; alguns deles foram 

elencados no presente estudo. No entanto, não se pode descartar a hipótese de que 

tal argumentação se sustente na prática, principalmente pela forma com que o tema 

vem sendo tratado na atualidade. 

Ocorre que a admissibilidade da referida tese jurídica, além de gerar grave 

violação à separação de poderes no Brasil, amplia os poderes do Supremo Tribunal 

Federal de forma a conceder poder que a própria Constituição não lhe concedeu: o 

de, além de interpretá-la, dotar do poder constituinte de reforma. No entanto, tal 

questão não deve ser vista de todo mal, uma vez que, das interpretações possíveis 

à compreensão da atuação do Supremo Tribunal Federal perante a sociedade 

brasileira, uma pode se relacionar ao enfraquecimento ou fragilidade do sistema 

representativo brasileiro. Embora tal argumentação seja também plausível, sabe-se 

que se deve dotar de toda a cautela necessária no seu desenvolvimento, 

principalmente por, diferentemente dos Poderes Legislativo e Executivo, seus 

representantes não terem sido eleitos diretamente pelo povo, ainda que se 

argumente que os Ministros do Supremo Tribunal Federal sejam indicados por quem 

o povo elege. 
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Não restam dúvidas de que o tema ora desenvolvido será ainda muito 

discutido pela doutrina, principalmente sob a ótica de aumento dos poderes do 

Poder Supremo Tribunal Federal. O que se buscou demonstrar com o presente 

trabalho foi, conforme exposto na parte introdutória, explicitar as condições  

necessárias à configuração de um argumento, como a mutação constitucional, para 

que o seja considerado plausível na ordem jurídica brasileira.  

A partir desse tipo de análise, percebeu-se que o STF se utiliza sempre dos 

meios que lhe são legítimos, isto é, da sua jurisprudência e argumentação 

tipicamente constitucional, para ampliar de forma significativa os seus poderes e 

forma de atuação. Principalmente, por meio das mais variadas teses jurídicas 

lançadas na ordem jurídica brasileira. Por exemplo, no caso proposto, foi 

demonstrado como um simples argumento de alegação de mutação de determinado 

dispositivo constitucional é capaz de gerar as mais diversas transformações no 

sistema de controle de constitucionalidade do Brasil e, por consequência, na 

separação de poderes.  

Diante de tais questões, não restam dúvidas de que estamos diante de um 

cenário em que o Supremo Tribunal Federal tem aumentado consideravelmente a 

sua autoridade em detrimento dos Poderes Executivo e Legislativo. Parafraseando 

Oscar Vilhena Vieira, a “Supremocracia” tem se manifestado muito em nossa 

sociedade. E como exposto na introdução, quando o Direito, e conseqüentemente 

algumas instituições (como o Supremo Tribunal Federal), se transformam por meio 

de interpretações judiciais, tais mudanças jurídicas devem ser discutidas por se 

tratarem de mudanças feitas por órgãos não-legislativos. Como o acúmulo das 

funções de autoridade com exercício de poder deveriam ser restritos aos órgãos 

representativos, submetidos a um controle de ordem democrática, a discussão 

acerca da nova postura do Supremo Tribunal Federal faz-se fundamental à 

compreensão do novo cenário jurídico ao qual estamos inseridos. Principalmente, 

por estarmos diante de um momento histórico de grande mudança na estrutura da 

separação de poderes, influenciando inclusive no princípio democrático, sendo um 

dos princípios fundamentais de nossa República. 

  



REFERÊNCIAS 

ANÁLISE JUSTIÇA. São Paulo: Análise Editorial, n.º 1, ano: 1, 2006, p. 40. 

ÁVILA, Humberto.  Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos.  4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

BARROSO, Luís Roberto. O Controle de constitucionalidade no direito 
brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BULOS. Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2007. 

____________. Da reforma à mutação constitucional. In: Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, ano 33, n.º 129, jan./mar., 1996. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e Teoria da 
Constituição. 7. ed. Coimbra: Editora Almedina, 2006. 

DIDIER JR., Fredie. Transformações do recurso extraordinário. In: Processo e 
Constituição. Estudos em homenagem a professor José Carlos Barbosa Moreira. 
Luiz Fux, Nelson Nery Júnior, Teresa Arruda Alvim Wambier (coordenadores). São 
Paulo: RT, 2006. 

FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos Informais de Mudança da 
constituição: mutações constitucionais e mutações inconstitucionais. 1ª Ed. São 
Paulo: Max Limonad, 1986. 

FERRAZ, Tercio Sampaio. Direito Constitucional: liberdade de fumar, privacidade, 
Estado, direitos humanos e outros temas. São Paulo: Manole, 2007. 

<http://www.ibm.com/developerworks/br/library/l-spider/>. Acesso em 03.mai.2010, 
22:17:00. 

<http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/anais/pdf/Resolucoes/2005.pdf>. Acesso 
em 05.mai.2010, 23:21:00. 

JURISPRUDÊNCIA. Brasil. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/>. Acesso em: 2010. 

________________. Brasil. Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. 
Disponível em: <http://www.trt2.jus.br/>. Acesso em: 2010. 

________________. Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/. Acesso em: 2010. 

LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. 2ª ed. Barcelona: Editorial Ariel, 
S.A., 1986, p. 164 e ss. 



71

MAZZOTTI, Alda Judith Alves; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas 
ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2ª ed. São 
Paulo: Thomson, 2004. 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. 

____________. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: 
estudos de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

____________. Jurisdição Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

____________. O papel do Senado Federal no controle federal de 
constitucionalidade: um caso clássico de mutação constitucional. In: Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, ano 45, n.o 179, jul./set., 2008. 

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. 

VERÍSSIMO, Marcos Paulo. A Constituição de 1988, vinte anos depois: Suprema 
Corte e ativismo judicial à “brasileira”. In: Revista DIREITOGV, São Paulo: FGV, ano 
4, n.o 2, jul./dez., 2008. 

VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. In: Revista DIREITOGV, São Paulo: FGV, 
n.O 8, ano: 2009, p. 441-464.  



TERMO DE COMROMISSO DE ORIGINALIDADE

Data: ________________________________________________. 

________________________________ 
Assinatura do Aluno 

Eu, CARLOS VICTOR NASCIMENTO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido em 17/10/1986, portador do CPF de n.º 115.594.657-00 e RG de n.º 
20.556.628-4, residente e domiciliado à Rua José Rodrigues dos Santos, 
n.º 83, no bairro Vila Campanaro, em Duque de Caxias – RJ, cujo CEP é 
25015-155, na qualidade de aluno da Graduação em Direito da Escola de 
Direito da FGV DIREITO RIO, declaro, para os devidos fins, que o Trabalho de 
Conclusão de Curso apresentado em anexo, requisito necessário à obtenção 
do grau de bacharel em Direito da FGV DIREITO RIO, encontra-se plenamente 
em conformidade com os critérios técnicos, acadêmicos e científicos de 
originalidade.  
Nesse sentido, declaro, para os devidos fins, que: 
O referido TCC foi elaborado com minhas próprias palavras, idéias, opiniões e 
juízos de valor, não consistindo, portanto PLÁGIO, por não reproduzir, como 
se meus fossem, pensamentos, idéias e palavras de outra pessoa;  
As citações diretas de trabalhos de outras pessoas, publicados ou não, 
apresentadas em meu TCC, estão sempre claramente identificadas entre 
aspas e com a completa referência bibliográfica de sua fonte, de acordo com 
as normas estabelecidas pela FGV DIREITO RIO.  
Todas as séries de pequenas citações de diversas fontes diferentes foram 
identificadas como tais, bem como às longas citações de uma única fonte 
foram incorporadas suas respectivas referências bibliográficas, pois fui 
devidamente informado e orientado a respeito do fato de que, caso contrário, 
as mesmas constituiriam plágio.  
Todos os resumos e/ou sumários de idéias e julgamentos de outras pessoas 
estão acompanhados da indicação de suas fontes em seu texto e as mesmas 
constam das referências bibliográficas do TCC, pois fui devidamente informado 
e orientado a respeito do fato de que a inobservância destas regras poderia 
acarretar alegação de fraude.  

  
A presente declaração é termo integrante de todo trabalho de conclusão 
decurso (TCC) a ser submetido à avaliação da FGV DIREITO RIO como 
requisito necessário e obrigatório à obtenção do grau de bacharel em direito. 

O Professor responsável pela orientação de meu trabalho de conclusão de curso 
(TCC) apresentou-me a presente declaração, requerendo o meu compromisso de 
não praticar quaisquer atos que pudessem ser entendidos como plágio na 
elaboração de meu TCC, razão pela qual declaro ter lido e entendido todo o seu 
conteúdo e submeto o documento em anexo para apreciação da Fundação 
Getulio Vargas como fruto de meu exclusivo trabalho.


