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Resumo 

 

Tendo por base conceito restritivo de mutação constitucional e os conceitos mais 

modernos de representatividade popular em sua acepção substancial, se promove uma análise 

acerca da legitimidade ou não do órgão de cúpula do poder judiciário, mais especificamente o STF 

brasileiro, para promover alterações no texto e sentido da norma constitucional no exercício do 

controle de constitucionalidade, verificando os tipos e conteúdos de decisões que possam vir a 

implementar de fato o instituto diferenciando-o de outros similares. 

 

Da mesma forma que se procura delimitar o instituto e o diferenciar dos demais, busca-

se através do direto comparado e mais especificamente em influencias do Commom Law, 

justificar ou não o fundamento das decisões judiciais que promovem alterações informais da 

Constituição, visando com conceitos dogmáticos se evitar a banalização do mesmo e eventual 

perda do valor normativo da carta maior. 

 

A promoção dos diretos e garantias fundamentais, em suas acepções pluralistas, são os 

direitos mais caros das Constituições devendo os mesmos serem privilegiados e defendidos por 

qualquer corte comprometida com a guarda da Constituição e a promoção de estado democrático 

de Direito. 

 

Palavras-Chave: mutação constitucional, decisões judiciais, legitimidade. 
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Abstract 

 

Based on the restrictive concept of constitutional mutation and the more modern 

concepts of popular representation in its substantial acceptance, an analysis of the legitimacy or 

not of the supreme body of the judiciary, more specifically the Brazilian Supreme Court, is 

promoted to promote the text Sense of Constitutional rule does not exercise constitutionality 

control, verifying the types and contents of decisions that come to be implemented in fact or 

institute differentiating it from others similar. 

 

In the same way that one tries to delimit the institute and to differentiate it from the 

others, it is sought by means of comparison and more specifically in influences of the Common 

Law, to justify or not the foundation of a judicial process, aiming with dogmatic concepts if to 

avoid a trivialization of the same one And eventual loss of the normative value of the larger card. 

 

A promotion of the fundamental rights and guarantees, in their pluralist meanings, are 

the most expensive rights of the Constitutions, and they must be privileged and defended by any 

court committed to keeping the constitution and promoting a democratic state of law. 

 

 Keywords: constitutional mutation, Judicial decisions, legitimacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar os estudos sobre as Constituições em geral, um dos primeiros pontos tocados 

é o de que a Constituição é tida como um documento que postula sua perpetuação no tempo, como 

forma de garantir, precipuamente ao cidadão um mínimo de direitos e garantias frente ao Estado; 

sendo assim, uma das principais características deste documento, é o de se pretender perene. 

 

Todavia, modernamente, com as mudanças sociais, econômicas, de poder e até mesmo 

tecnológicas, tem se visto que muitas vezes as garantias e direitos, codificados não são o bastante 

para proteger da mesma forma o cidadão atual, como pretensamente protegia o cidadão existente 

no momento de sua promulgação. 

 

Sabe-se que a constituição é proporcionalmente mais forte conforme a sua capacidade 

de cumprir suas funções precípuas e este dilema entre a validade e eficácia da Constituição através 

do tempo e sua rigidez, faz surgir a questão a qual se pretende analisar neste estudo. 

 

De um lado temos a Constituição rígida ou com processo de alteração formalmente 

estabelecido por ela própria, o qual, normalmente é mais dificultoso do que as alterações das leis 

ordinárias, e de outro, a necessidade de tutela de relações jurídicas e de proteção a direitos que 

possam vir a surgir em decorrência de avanços sociais e tecnológicos. 

 

Diante de problemas concretos, surgem os atores do poder político e jurídico, que 

através de meios que, não os formalmente previstos, vão ―deformando‖ o texto da constituição de 

forma, a abarcar direitos e garantias, ou pior, de forma a promover mudanças a fim de extinguir, 

limitar direitos dos cidadãos em nome de políticas de austeridade dos governos ou de clamores de 

grupos econômicos. 

 

Como pode se perceber, o problema é bastante grave, pois se admite que órgãos não 

previstos na Constituição confiram direitos ou promovam entendimentos diversos dos literalmente 

expressos, pode ser que estes mesmos órgãos, pela mesma via, venham suprimir garantias já 

conquistadas, sem que para isso, se utilizem dos trâmites cabíveis. 
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Dentre os órgãos que podem, ao interpretar a constituição, vir a tomar decisões desta 

natureza, analisaremos, nesta oportunidade os tribunais constitucionais, mais especificamente o 

Supremo Tribunal Federal brasileiro. 

 

Estes tribunais, que surgem como guardiões da Constituição, por se constituírem na 

última instância da interpretação de seu texto, podem, através de seu poder e relação de forças 

com os demais órgãos, promover alterações informais no texto da carta fundamental de um país, 

bastante relevantes; daí, a importância de reflexão a cerca do tema. 

 

Burdeau citado por Ana Cândida da Cunha Ferraz em sua obra clássica sobre processos 

informais de mudança da Constituição; afirma que: ―uma constituição não se conserva como um 

momento histórico. É explorando as possibilidades que ela oferece aos governantes de agir 

regularmente, que se pode mantê-la entre as regras vivas‖.  Thomas Jefferson já vislumbrava o 

aparente paradoxo democrático de se conceber o poder constituinte originário como condicionante 

do poder constituinte do amanhã; para ele perpétuo seria o poder constituinte e não a Constituição. 

Nas lições de Kenneth Wheare: ―The constitutions are not made: they grow‖. 

 

Assim, neste estudo procuraremos perquirir se há compatibilidade entre esta 

característica fundamental de uma constituição que se pretenda protrair no tempo, de se manter 

atual, com a rigidez de seu texto e dificuldade de sua alteração pelas vias formais. Analisaremos a 

possibilidade de ela se manter atual utilizando-se apenas das vias formais de alteração, ou se a 

necessidade de maior agilidade e proximidade com o clamor social da época confere legitimidade 

à decisões mais ágeis que podem vir a alterar o sentido das normas constitucionais de forma não 

prevista por esta e se esta legitimação pode ter conexão com o tipo de decisão, matéria versada e 

especialmente a espécie de direitos conferidos ou negados. 

 

Não obstante tais alterações possam ser promovidas por atuação dos três poderes, neste 

estudo, procuraremos analisar as funções precípuas dos tribunais constitucionais e se estes 

possuem, quando as vias formais não são utilizadas, legitimidade para inovarem politicamente o 

texto e o sentido das normas da Constituição mesmo sem constarem no rol dos legitimados para a 

revisão da Constituição. 

 

A mutação constitucional judicial eventualmente promovida por tão importante órgão é 

ato jurídico dos mais questionáveis em si, pois sua função precípua é justamente a proteção da 
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constituição, o que tornaria em princípio um contra sensu a sua deturpação, até mesmo porque, 

suas decisões são irrecorríveis. 

 

Destarte, nesta oportunidade, pretendemos discorrer sobre as funções precípuas da 

Constituição e do seu órgão guardião, para, mencionando a problemática da mutação 

constitucional no Brasil e em mais alguns sistemas jurídicos, procurarmos verificar em que casos a 

inovação ou alteração do sentido do texto constitucional de forma informal, seria legitimamente 

operada jurisprudencialmente. Ou seja, procuraremos analisar, ainda que perfunctoriamente, o que 

seria uma mutação constitucional, as funções das cortes constitucionais, para nós determos na 

questão sobre a legitimidade ou não do órgão de cúpula jurisdicional para proferir inovações 

informais no texto de forma válida para o Direito Constitucional. 

 

Cabe desde já dizer, que o tema é bastante tortuoso e repleto de conceitos que até o 

momento não foram bem descritos pela doutrina, contudo, uma análise do que a doutrina tem 

entendido e reflexões sobre as consequências destas decisões são deveras importante para que 

práticas inconstitucionais eventualmente tidas como inocentes não venham a se proliferar e 

perpetuar de forma a romper com todo um sistema de garantias e direitos. 

 

Cabendo ainda dizer, que a discussão se faz ainda mais presente no momento atual, 

onde a corte constitucional do Brasil tem se mostrado parcial diante de decisões, aparentemente 

inconstitucionais do poder legislativo e do próprio poder judiciário de primeira instância, que 

vieram a gerar uma ruptura, a princípio ilegítima, no governo do país, permanecendo silente ante 

tão grave afronta, enquanto perante diversos temas se mostrou bastante ativa e inovadora a ponto 

de sugerir deslegitimação do poder político para tratar de alguns assuntos. 
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CAPÍTULO 1 – CONCEITOS PRELIMINARES 

 

 

1. Constituição como norma estruturante da ordem jurídica Estatal 

 

Antes de adentrarmos ao tema especificamente da legitimidade das cortes 

constitucionais para promover alterações materiais na Constituição, consideramos importante 

apresentar um panorama do que seja a Constituição como norma estruturante da ordem jurídica, a 

fim de sabermos apontar, quais as consequências de eventual mudança por via informal destas 

normas, que visam justamente estruturar e dar uma direção ao Estado, fundando e balizando as 

normas do sistema jurídico. 

 

A Constituição é o documento que pretende fundar, constituir o Estado. Dentre os 

diversos significados que seu conceito possa ter, ele traz em si a noção de criação de algo que deva  

permanecer indefinidamente. 

 

Um documento escrito não é essencialmente necessário, contudo a existência de um 

conjunto de normas ou regras com caráter de essencialidade é preponderante na organização/ 

fundação de um Estado.  Neste documento, que pode ser consuetudinário ou regulamentado 

expressamente para este fim, pode ser escrito ou até mesmo não escrito; há o estabelecimento, 

mesmo que mínimo, de regras para o funcionamento do poder político e ordem social: como se 

compõe, suas propriedades essenciais e como funciona, etc. 

 

A Constituição dá o enquadramento da existência do Estado enquanto unidade e 

elemento integrante do cenário mundial. Citando Georges Burdeau, Jorge Miranda afirma que a 

Constituição aparece não como um resultado, mas como um ponto de partida, não seria descritiva 

e sim criadora, sua razão de ser, não se encontraria na sua vetustez, mas em seu significado 

jurídico, sua força obrigatória não decorreria do fatalismo, mas da regra do direito o qual 

exprime.
1
 

 

                                                           
1
 MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, Tomo II, 7ª edição, Coimbra: Editora Coimbra, 2013. p. 11/12. 
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O Professor Carlos Blanco de Moraes elenca três componentes da definição de 

Constituição: a supremacia normativa, a ordem de domínio e sua finalidade estruturante.
2
 

 

A noção de supremacia vem desde a antiguidade clássica aonde esta, servia de base 

para as demais normas, sendo que modernamente, esta característica resulta do fato de a 

Constituição possuir, em tese, leis com funções diferentes, das demais, por seu caráter 

estruturante. Para que tais normas estruturantes possuam, contudo, validade precisam se coadunar 

com as normas materialmente constitucionais. 

 

A questão da legitimidade advém do entendimento de que através do poder 

constituinte originário, pela corrente clássica, o poder do povo através da representação, seria o 

motor para o estabelecimento da fundação do Estado através deste documento. 

 

Seria um poder emanado do povo, que ao passo que confere a validade das normas que 

estabelecem a autoridade do poder político sobre os cidadãos, organizam, regulam e limitam 

juridicamente o próprio poder político
3
. 

 

O professor Jorge Miranda coloca como elementos caracterizadores do 

Constitucionalismo, a Constituição como fundação ou refundação do ordenamento jurídico estatal, 

fundamentação do poder político, como sistematização racionalizadora das normas estatutárias do 

poder e da comunidade, e como lei, ou seja, conjunto de normas de fonte legal e não 

consuetudinárias ou jurisprudenciais.
4
 

 

                                                           
2 MORAIS, Carlos Blanco de. Curso de Direito Constitucional, Tomo II, V.2. Coimbra: Coimbra Ed., 2014. p. 16. 
3 Acerca das teorias constitucionais sobre as formas de constituição e limites do poder constituinte há bastante controvérsia, até 

mesmo porque, para muitos, nos dias atuais, como Estados já constituídos anteriormente, o poder constituinte originário não é mais 

representativo de fato do povo e nem mesmo é ilimitado, em razão de todo um poder já instituído e do fato de haver atualmente 

direitos que não podem ser suprimidos em uma ordem mínima de garantia a direitos sociais e humanos, havendo ainda doutrina que 

entende que o poder constituinte emana das forças dominantes de um dado país, que faz algumas concessões em favor do povo em 

geral. Ver MÜLLER, Friedrich. Fragmento (sobre) o Poder Constituinte do Povo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 
4 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Tomo II, 7ª Ed., Obra já citada.  p.13/14. Embora, por exemplo, a 

Constituição da Inglaterra, seja formada consuetudinariamente através de decisões jurisprudenciais. MENDES, Gilmar Ferreira  

identifica a existência de constituições não escritas, sendo aquelas que não se encontram em um documento único e solene, sendo 

compostas por costumes, pela jurisprudência e também por instrumentos escritos, mas dispersos, inclusive no tempo. Ver. Curso de 

Direito Constitucional/ MENDES, Gilmar Ferreira  e BRANCO, Paulo Gonet.  10ª. ed. rev. e atual. São Paulo: saraiva, 2015, (série 

IDP) p. 61. 
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Para o professor Canotilho qualquer grupo organizado possui uma Constituição, 

embora nem todos tenham um documento escrito e mesmo os que possuem documento escrito, 

podem não possuir uma constituição filtrada pela ideia de constitucionalismo.
5
 

 

A constituição segundo o mesmo autor, para ser qualificada como conceito de valor, 

não basta ser documento que abarque conjunto de regras jurídicas qualificadas como 

hierarquicamente superiores, é necessário que transportem ―momentos axiológicos‖ corporizados 

em normas e princípios dotados de bondade material e para ele, esta ―mais valia ou bondade 

material‖ é o que diferencia as constituições verdadeiramente normativas das constituições 

semânticas, considerada pelo o autor como constituições de fachada.  A constituição de fato só 

existe na medida em que os cidadãos, na qualidade de sujeitos falantes pertencentes a espaços 

comunicativos lhe atribuem esta qualidade em termos intersubjetivos. 

 

Como podemos ver, a doutrina coloca a constituição no centro da vida política, 

econômica e social de um país, ao reconhecerem neste documento caráter estruturante da ordem 

jurídica do Estado.  Em uma Constituição de verdade estarão presentes as regras e princípios que 

nortearam a sociedade e balizaram as leis que serão a seguir editadas, bem como, servirão de base 

para a recepção das normas que lhes forem anteriores, e isto porque, não há como existirem 

normas válidas que contradigam as normas e princípios constitucionais.  

 

Em havendo, cabe ao judiciário declarar a invalidade das mesas em um sistema 

hierárquico de interpretação e por isso os juízes de primeira instância e os tribunais em controle 

difuso e/ou concreto exercerão a tutela da guarda da constituição, não permitindo que normas 

inconstitucionais sejam aplicadas, zelando assim pela coerência do sistema jurídico.  

 

Tal possibilidade de caracterização de invalidade de uma norma por incompatibilidade 

com a constituição, decorre de sua posição hierárquico-normativa superior relativamente às 

demais normas do ordenamento jurídico
6
, e a superioridade normativa das normas constitucionais 

implica na aplicação do princípio da conformidade de todos os atos do poder público com a 

Constituição, a qual se encontra no vértice da pirâmide normativa atuando como fonte para as 

demais normas.  

                                                           
5 Canotilho, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Edição, 17ª Reimpressão. Coimbra: Almedina. p. 

1131. 
6 CANOTILHO, J. J. Gomes.   Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Edição, 17ª Reimpressão. Coimbra: Coimbra 

editora.  p. 1147. 
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1.1.1. Diferenciação entre princípios e regras 

 

Sendo a Constituição, como documento, conjunto de normas jurídicas positivas, 

composta por normas e princípios, cabe ainda que perfunctoriamente, definir e diferenciar as 

normas dos princípios constitucionais. 

 

As normas do sistema constitucional podem se revelar através de regras ou princípios 

e para Canotilho, a riqueza das formas da constituição está justamente na multifuncionalidade das 

normas constitucionais
7
, que traz estas duas espécies de normas (regras e princípios).  

 

Esta distinção é particularmente complexa e isto se deve possivelmente à dúvida 

comum em se identificar a função dos princípios como retórica-argumentativa ou como norma de 

conduta, ou de se saber se entre os princípios e regras existe um denominador comum, 

pertencendo a mesma família ou diferenciando-se apenas no grau; ou ainda, se a diferenciação 

entre os princípios e as regras seria qualitativa na verdade. 

 

Há princípios hermenêuticos e princípios jurídicos. Os hermenêuticos desempenham a 

função argumentativa, permitindo se averiguar a ratio legis de uma disposição, assim como 

revelar normas não expressas, propriamente ditas em enunciados legislativos, o que possibilita ao 

intérprete o: desenvolvimento, integração e complementação do direito
8
. 

 

Os princípios jurídicos são verdadeiras normas, embora diferentes qualitativamente, 

das regras jurídicas. Tais diferenças se mostram principalmente sob o fato de que os princípios 

jurídicos seriam normas impositivas de otimização de direitos que podem possuir diversos graus 

de concretização conforme circunstancias fáticas ou jurídicas, ou seja, conforme a legislação ou 

situações sociais progridam se alarguem ou exijam maior proteção os princípios podem se alargar 

e abarcar situações antes sequer previstas. 

                                                           
7 CANOTILHO, J. J. Gomes.  Direito Constitucional e Teoria da Constituição.   7ª Edição. p. 1159. 
8 Estes princípios hermenêuticos são os mais importantes a serem analisados quando se busca perquirir a existência real ou a 

validade de uma suposta mutação constitucional. Falaremos aqui dos princípios gerais rapidamente para contextualizar a pesquisa. 
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Enquanto as regras são normas imperativas: impõem, proíbem, autorizam etc., e 

podem ser cumpridas ou descumpridas, a convivência dos princípios é conflitual, sendo a das 

regras antinômica. 

 

Os princípios podem ser aplicados de forma balanceada conforme seus valores, 

interesses e o bem a ser protegido, são regras de otimização; ao passo que as regras pertinentes ao 

caso são identificadas de forma a aplicar ou uma ou outra, conforme critérios de validade. 

 

Esta diferenciação entre os princípios e regras será muito importante para o 

desenvolvimento deste estudo, tendo em vista que o fenômeno da mutação via jurisprudencial vem 

colocado, a princípio, por seu órgão emissor como válido perante o sistema, raramente o 

denominando de mutação constitucional, ou o justificando simplesmente como desenvolvimento 

do direito ou fruto de interpretação
9
. 

 

A mutação constitucional, muitas vezes advém de decisões que transpassam o limite 

tênue entre a interpretação e a mudança do texto e com isso, quem deveria resguardar a 

Constituição, pode acabar sendo seu principal vilipendiador, até mesmo porque as decisões dos 

Tribunais constitucionais são proferidas em última instancia
1011

.  

 

Desta forma, termos claros os conceitos: dos princípios hermenêuticos
12

, princípios 

jurídicos, regras constitucionais, assim como, as formas de interpretação e como os conflitos entre 

mesmos são dirimidos, ajuda em larga medida a entender e identificar o problema entre a 

interpretação constitucional e a criação normativa. 

 

 
                                                           
9 Há casos aonde o membro da Corte constitucional, busca legitimar sua decisão, afirmando se tratar de mutação constitucional tão 

somente. Banalizando o instituto e com isso, afirmando a legitimidade da corte para diante de certos casos poder livremente adotar 

decisões mutacionais.  Contudo, na maior parte dos casos, a decisão vem implícita, sem que seja mencionada qualquer hipótese de 

mutação, visando não suscitar questionamentos. 
10 Veremos no decorrer do trabalho que estas decisões até podem vir a ser modificadas pelo poder legislativo, precipuamente ao 

reeditar a lei em conformidade com a decisão, ou até mesmo por uma reforma constitucional, que mude a letra da constituição no 

sentido contrário da decisão, mas isso também dependerá da força política que o legislativo detiver para promover a dita ―revisão‖ 

e da celeridade que o mesmo possa aplicar para evitar a ocorrência, por exemplo, de direitos adquiridos, fruto da decisão 

mutacional. 
11 No caso de países membros da União Europeia Europeia, ainda há a questão das decisões que se baseando em norma 

comunitária, passam por cima ou mesmo contradizem legislação constitucional do estado membro, que passa a ser adotada pelo 

juiz constitucional sem a devida incorporação formal, fato este também muito preocupante, ver  As Mutações constitucionais de 

fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a mutação do professor MORAIS, Carlos Blanco de.  In: Mutações 

Constitucionais.   MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  São Paulo: Saraiva, 2016.  p. 49/101. 
12 Princípios que regem a interpretação. 
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1.1.2. Concepções doutrinárias da Constituição. 

 

Outro ponto importante para analisar as questões que envolvem as mutações 

constitucionais é o relativo à teorização da Constituição.
13

 

 

As principais correntes doutrinárias surgidas a partir do século XIX destacadas pelo 

professor Jorge Miranda são: a jusnaturalista, que vê a Constituição como expressão de 

reconhecimento no plano jurídico de princípios e regras de Direito natural, sobretudo os 

fundamentais, exigindo a subordinação do Estado aos mesmos; e a positivista capitaneada por 

Laband e Kelsen, que enxergam a Constituição como lei definida independentemente de qualquer 

conteúdo axiológico, havendo entre a lei constitucional e a lei infraconstitucional, tão somente 

relação de hierarquia; e a concepção historicista, na qual a Constituição seria a expressão da 

estrutura histórica de cada povo, estabelecedora da legitimidade da organização política e 

expoente das qualidades, da religião, da geografia, das relações políticas e econômicas de cada 

povo. 

 

A concepção sociológica desenvolvida dentre outros por Ferdinand Lassalle é aquela 

na qual a Constituição é vista como conjunto ou consequência dos mutáveis fatores sociais, que 

condicionariam o exercício do poder; a concepção sociológica marxista, por sua vez, vê a 

Constituição como superestrutura jurídica da organização econômica que prevalece em dado país, 

um dos instrumentos da ideologia dominante; a concepção institucionalista capitaneada por 

Hauriou, Santi Romano, Burdeau, Mortati, vê a Constituição como expressão da organização 

social, das ideias duradouras da comunidade política, das instituições, das forças e dos fins 

políticos; a concepção decisionista de Schmitt coloca a Constituição como decisão política 

fundamental, válida só por força do ato do poder constituinte, entendendo a ordem jurídica como 

um sistema de decisões
14

.  

 

                                                           
13  Este ponto será superficialmente apontado apenas a fim de embasar o raciocínio, podendo ser aprofundado em Jorge Miranda.  

Teoria do Estado e da Constituição, 4ª edição, editora Forense. p. 192 e seguintes e CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª Edição. p.1333 e seguintes. 
14 Miranda Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 193 e 194. 
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Conforme a teoria que se adote pode se entender a base para a manutenção expressa de 

seu texto ou mesmo eventual modificação do mesmo pelo embate entre as forças dominantes em 

um dado sistema jurídico. 

 

Com a análise das teorias elencadas não se quer defender desde já, que qualquer destas 

teorias legitime mudanças informais, salvo em se tratando de constituições não escritas formadas 

pelo costume, tendo em vista que praticamente todas as teorias constitucionais prescrevem que o 

texto legal das constituições deve ser respeitado
15

.  

 

A concepção sociológica de Lassale diferencia duas espécies de constituições: a real e 

a escrita, sendo a verdadeira Constituição de um país a que transparecesse os fatores reais de poder 

dominantes na sociedade; a Constituição escrita que não correspondesse a tais fatores, estaria 

fadada ao insucesso.
16

 Este seria o afastamento formal, promovido através da reforma, contudo, 

também poderia ser aplicado à esta teoria de forma mais sutil, mas nem por isso menos danosa, a 

mutação constitucional, aonde forças de poder transformariam a Constituição sem modificar seu 

texto, modificando aonde entendessem válido, após suposta interpretação. 

 

Nas visões positivistas a explicação para a mutação não é natural, pelo apego maior ao 

texto, as mutações seriam rupturas ilegais.  Para Kelsen, por exemplo, mesmo já tendo sido 

questionada sua tese da norma superior por não ter conseguido encontrar o fundamento de 

validade desta, a constituição é norma superior em seu sentido jurídico-positivo e lógico-jurídico, 

podendo a mesma apenas ser alterada com base em trâmites nela expressamente previstos devendo 

os tribunais competentes para guardá-la, afastar qualquer interpretação, mesmo legal, que lhe 

afrontasse
17

. 

 

                                                           
15 Apesar de algumas tentarem explicar a razão pela qual o texto pode vir a ser modificado sem que sejam obedecidos os tramites 

constitucionalmente previstos. 
16 Fato de estrema gravidade a ser apontado como exemplo desta observação foi o questionável processo de impedimento da 

presidenta eleita do Brasil para o mandato 2014/2018 Dilma Rousseff na qual, mesmo estando em um sistema presidencialista, por 

ter perdido o apoio da maioria do parlamento, teve seu mandato cassado sem que ocorresse qualquer das hipóteses constitucionais 

para a sua perda, conforme pareceres e até mesmo discurso dos parlamentares que votaram a favor do impedimento. Este fato 

demonstrou que as forças políticas não mediram esforços para passar por cima do texto constitucional e como o órgão que deveria 

zelar pela constituição se viu ou por interesses não conhecidos ou por falta mesmo de poder de fato para se opor ao poder 

legislativo, permitiu sob o manto da legalidade um corte nas páginas da Constituição que elencava os requisitos expressos e 

taxativos para perda do mandato presidencial, prevalecendo a força política, que no caso em tela, conforme várias gravações; teve 

motivos escusos. 
17

 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 195 
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A teoria institucionalista, segundo Maurice Hauriou
18

, identifica o regime 

constitucional como sendo a ordem essencial da sociedade estatal aonde fatores de poder, ordem, 

Estado e Liberdade determinam sua ação.  O poder funda e organiza a ordem, o Estado seria forma 

aperfeiçoada da ordem e a Liberdade seria tanto a causa quanto o fim dessas ações e da criação 

destas formas, pois apenas limitando o poder do Estado os indivíduos que concederam parte de 

sua autonomia para fundá-lo, teriam a liberdade suficiente para não serem oprimidos por sua 

criação. 

 

Carl Schmitt em sua concepção decisionista define a constituição sob quatro aspectos, 

considerando a válida por um ato de vontade, no caso do povo alemão; seria a instituição de um 

dever ser, fundando assim uma unidade político jurídica. Em sentido positivo, a constituição seria 

um ato do poder constituinte (que adviria de uma decisão) e este constituiria a forma e o modo da 

unidade política que lhe é anterior
19

. 

 

Assim para Schmitt a Constituição não residiria numa lei ou norma, e sim, na decisão 

política do titular do poder constituinte, que pode ser o povo em uma democracia ou o monarca 

em uma monarquia
20

. O autor positivista vê a mutação como grave afronta, entendendo como 

subversiva do poder constituinte que adviria do povo, sendo alterações legítimas apenas as 

realizadas por seus representantes. 

 

Para a teoria Constitucional de Herman Heller
21

 a Constituição tem por base a relação 

dialética entre normalidade e normatividade e sua real conexão entre o ―ser‖ da Constituição e a 

Constituição normativa, já cogitando uma dissonância entre o texto escrito da Constituição, sua 

interpretação e aplicação em dado momento; embora a teoria não tenha se desenvolvido prevendo 

a possibilidade de uma mutação constitucional voluntária. 

 

                                                           
18

 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 195 
19

 Miranda, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª edição. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 196. 
20 Miranda, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª edição. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 196. 
21

 Miranda, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª edição. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 196 e Heller, Herman. Teoria 

do Estado. Primeira edição em português. Título original: Staatslehre. Tradução Prof. Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: 

Editora Mestre Jou, 1968. p. 295.  E na qual prossegue o autor relativamente às relações reais de poder que ditariam a ―constituição 

real‖ afirmando que as mesmas acham-se em constante movimento e mudam a cada momento, a pesar de que não dão lugar a um 

cós mas geram, como organização e constituição, a unidade e ordenação do Estado. Toda organização humana perdura enquanto 

constantemente renasce. (...) A configuração atual da cooperação, que se espera seja mantida de modo análogo no futuro, pela qual 

se produz de modo constantemente renovado a unidade e ordenação da organização, é o que nós chamamos Constituição no sentido 

da ciência da realidade. 
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A teoria baseia-se no fato de as Constituições escritas se pretenderem perenes, 

constatando que a Constituição permanece válida não obstante as mudanças de toda ordem, graças 

à probabilidade de se repetir no futuro comportamentos, com os quais ela está de acordo e isto se 

basearia na normalidade de fatos e na normalidade normada; ou seja, existiria uma constituição 

normada e uma não normada que se interrelacionariam de forma dinâmica e a normalidade seria 

válida quando fosse reforçada pela normatividade através da valoração do intérprete. 

 

Assim, Heller legitima mudanças de interpretação do texto de forma a o adequar a 

alterações sociais, políticas e econômicas que sejam compatíveis, mas que não o reproduzam de 

forma literal. Assim, esta das teorias aventadas, por não ser unilateral, embora não toque no 

problema, é a mais compatível com a situação fática que pode vir a ensejar uma mutação, não 

necessariamente a legitimando, mas abrindo uma luz à reflexão. 

 

Konrad Hesse
22

 entende a Constituição como ordem jurídica fundamental aberta à 

comunidade. Sua função não seria apenas manter o status quo, e sim prosseguir a unidade do 

Estado e da ordem jurídica, constituindo, estabilizando, racionalizando, limitando poderes, 

assegurando assim as liberdades individuais.
23

 

 

Peter Häberle propõe teoria da Constituição como ciência de Cultura, pelo fato de a 

Constituição não poder ser resumida à um simples documento jurídico, pois abarcaria todo um 

contexto cultural em sua expressão dinâmica. Seria o que o autor chama de Constituição viva, obra 

de todos os seus intérpretes em uma sociedade aberta, cabendo assim sempre a pergunta se o texto 

está correspondendo à cultura política de um povo. Para este autor um texto constitucional deve 

ser literalmente cultivado para que realmente se transforme em uma Constituição.
24

 

                                                           
22

 Miranda, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª edição. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 199. 
23 Reflexão importante neste ponto é a que se refere à própria alteração formal da Constituição, quando o parlamento eleito pelo 

povo, em sua maioria, decide através de reformas, alterar diametralmente o sentido da Constituição em suas políticas públicas. 

Reforma em curso hoje no Brasil, PEC 241, altera em grande parte o caráter programático da Constituição de 1988 e praticamente 

retira o compromisso governamental de garantir a universalidade do direito à saúde e a Educação.  Embora grande parte da 

população não tenha conhecimento técnico nem social para o significado desta alteração, pode-se dizer que o ―povo‖ elegeu o 

parlamento e que com isso há legitimidade e vontade do ―povo‖ em ter seus direitos preteridos e/ou extintos?  Esta proposta formal 

de emenda a Constituição é o desmonte do Estado Social no Brasil previsto de forma programática na Constituição, e que sequer 

chegou a ser implementado.  
24Atualmente os grandes capitais são na verdade os algozes dos Estados, na figura denominada de transnacionalismo financeiro 

aonde os meios de comunicação são influenciados ou mesmo, se constituem nos braços garantidores de seu próprio avanço, dentre 

outras vertentes. Contudo, no que se refere à dominação da mídia, hoje a vontade de Constituição de Hesse, a Constituição como 

resultado do ―cultivo‖ de seu povo, é até certo ponto problemática, tendo em vista a manipulação da vontade popular pelos meios 

de comunicação coligados com os interesses financeiros. Isto tem gerado um grande problema, no sentido de garantia de um Estado 

mais democrático, um déficit na distribuição mais igualitária da renda e muitas das vezes gerado retrocessos tanto da legislação 

protetiva dos próprios cidadãos, quanto de questões mais humanitárias como diversidade de gênero, étnica e social. A mídia tem 

poder de moldar os pensamentos, vontades, prioridades e até mesmo os costumes de um povo. Ver texto professor Blanco As 
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O Constitucionalista português Jorge Miranda, adepto do que chama de 

jusnaturalismo temperado, se filia ao neo-institucionalismo aonde tanto as características como as 

funções das Constituições, têm por base a Constituição como estatuto da comunidade e do poder 

político, seria fundamento da ordem jurídica positiva e elemento de legitimação e integração do 

sistema.  

 

Georges Burdeau elenca duas funções preponderantes de uma constituição que é a de 

disciplinar a repartição de poder entre os órgãos constituídos e a de instituir uma ideia de Direito 

que permeia as normas Constitucionais.  García Pelayo entende que pelo fato de a constituição 

elaborar um estatuto de mando, uma de suas maiores funções seria a de se configurar em 

instrumento ideológico nas mãos de grupos políticos que lutam para alcançar a hegemonia 

social.
25

  

 

1.1.3. Natureza jurídica das normas constitucionais e das competências 

constitucionais. 

 

Para o positivismo a natureza jurídica da Constituição é a de um fato e a natureza 

jurídica do poder Constituinte é a de um poder de direito, ou seja, uma força social. Para a corrente 

jusnaturalista o direito não se resume ao direito positivo, sendo o Poder constituinte um poder 

jurídico, um poder que decorre da e para a comunidade.
26

  

 

As regras são mandados de definição que determinam condutas imperativas, conforme 

Alexy, citado pelo professor Carlos Blanco de Morais
27

, possuem natureza jurídica de mandado de 

definição e seu conteúdo é diretamente relacionado à seu comando jurídico, no sentido de visar 

que se adote conduta normativamente descrita. Possuem comandos que devem ser cumpridos 

conforme os mandamentos nela especificados.  Independentemente do seu maior ou menor grau 

de concretude ou abstração as regras em sentido estrito possuem em si mesmas, definitude ou 

concretude suficientes para delas se extrair uma solução de decidibilidade.
28

 

                                                                                                                                                                                              
mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a mutação. In:  Mutações 

Constitucionais. MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.)  – São Paulo: Saraiva, 2016. p. 51 
25 AGRA, Walber de Moura. Fraudes à Constituição: um atentado ao poder reformador. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris 

Editor, 2000. p. 29/31. 
26 GONÇALVES FILHO, Manoel O poder Constituinte. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 73 e seguintes. 
27 Morais, Carlos Blanco. Curso de Direito Constitucional: Teoria da Constituição em tempo de Crise do Estado Social, Tomo II, 

Volume 2. Coimbra: Coimbra Editora, 2014.  p. 454. 
28 Idem.  p. 511 



23 
 

 

Não necessariamente as regras refletem a incidência direta ou indireta de princípios, 

ainda que, a maior parte das normas constitucionais reconduza a ditames principio lógicos que são 

normas dotadas de elevado grau de indeterminação e conteúdo valorativo. 

 

Assim nas regras constitucionais, para alguns, a margem de atuação do intérprete justo 

é pequena
29

 até mesmo para garantir segurança jurídica, a própria resolução dos problemas e 

necessidades concretas da sociedade. As regras segundo Humberto Ávila citado pelo professor 

Blanco de Morais possuem a função de pré-decidir o meio de exercício do poder em um contexto 

de previsibilidade, afastando situações de incerteza.
30

  

 

Há ainda normas constitucionais que dependem de legislação infraconstitucional 

regulamentar para adquirirem exigibilidade, como são exemplos: instituição do importo sobre as 

grandes fortunas previsto na carta de 1988 e que até a presente data, por falta de vontade política, 

ainda não foi implementado por ausência de norma regulamentadora; a norma do art. 192, §3º da 

CF que limitava a taxa de juros reais (até ser revogada pela EC 40/2003), que também permaneceu 

até a revogação sem regulamentação logo, sem aplicabilidade nos termos da súmula vinculante n.7 

do STF. 

 

Princípios constitucionais são outra espécie de normas constitucionais, constituem se 

em enunciados jurídicos de valor político ou moral ou de um interesse público qualificado.  

Possuem elevado grau de indeterminação e visam promover um fim de caráter ideal a ser atingido 

através de diretrizes direcionadas aos poderes públicos. 

 

Sobre os princípios são possíveis juízos de valor acerca de sua gradação, relevância, 

densidade e alcance. Os conflitos entre eles serão solucionados por critérios de valoração diante do 

caso concreto.
31

 

 

                                                           
29

 Pela doutrina clássica, que entende que tais regras não podem vir a ser ―modificadas‖ se analisadas em conjunto com os 

princípios constitucionais e o caso concreto. 
30 MORAIS, Carlos Blanco de.  Curso de Direito Constitucional: Teoria da Constituição em tempo de Crise do Estado Social. 

Tomo II, Volume 2. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. p. 512. 
31 O professor Carlos Blanco menciona ainda casos em que embora determinado princípio seja enunciado através de simples uso de 

fórmula referencial, sem precisão acerca de seu conteúdo, ele pode possuir um conteúdo que se assente em uma relação bastante 

precisa, em razão de densa doutrina e fortes precedentes judiciais, os quais forneçam métodos e paradigmas na sua interpretação, 

ser o que chama de ―direito constitucional vivente‖, como é o caso no direito português do princípio da proporcionalidade e da 

privacidade. 
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Como ensinou Alexy
32

 os princípios seriam mandatos de otimização, ordenando algo 

que deva ser realizado na maior medida do possível, levando-se em consideração medidas 

jurídicas e fáticas. 

 

Possuem função integradora do sistema, operando como elementos de aglutinação da 

diversidade da coletividade de um Estado. Quando princípios entram em conflito, a solução não é 

encontrada invalidando um, e sim aplicando aquele que casuisticamente prevaleça sobre o outro 

no caso concreto
33

. 

 

A principal competência constitucionalmente fixada, para o estudo em tela, é da 

interpretação, aplicação, alteração da Constituição e guarda da Constituição
34

. E no que toca ao 

estudo das mutações importante é ressaltar as competências no que diz respeito à titularidade dos 

poderes: constituinte originário
35

 e reformador, bem como, dos poderes para arguir 

inconstitucionalidades, decretar incompatibilidade de normas e/ou atos em face ao texto 

constitucional e as formas pelas quais é prevista tal declaração no que diz respeito aos efeitos da 

decisão
36

. 

 

Nos Estados Federais, há mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo 

território e sobre os seus cidadãos e para se evitar conflitos impõe-se a repartição das 

competências entre as diferentes esferas do federalismo. A repartição das competências se dá no 

                                                           
32 MORAIS, Carlos Blanco de.  Curso de Direito Constitucional, Tomo II, Volume 2, Coimbra: Coimbra editora, 2014.  p.519 
33 Para o professor Carlos Blanco de Morais em Curso de Direito Constitucional, Tomo II, Volume 2, p.523, a diferenciação de 

Dworkin entre regras e princípios encontra problemas de aplicação, pelo menos no sistema romanista, entendendo com base nos 

estudos de H. L. A. Hart, que os conflitos entre regras constitucionais não se solucionam no campo da validade, eis que a princípio 

todas são editadas no mesmo momento e possuem a mesma hierarquia (exceção seria na doutrina de Bachof das normas 

constitucionais inconstitucionais); este conflito se resolveria nos planos da especialidade ou, no caso de normas de ―malha 

aberta‖que são confrontadas com exceções normativas de conceitos indeterminados que ao serem interpretados surgiriam como 

regras que bloqueariam a primeira, no plano da relevância axiolóvica. Entende ainda o renomado professor que nem no campo das 

normas infraconstitucionais é possível se usar o método de tudo ou nada, tendo em vista que os conflitos que surgem, muitas das 

vezes não são solucionados com a invalidação de uma das normas e sim apenas com o bloqueio da eficácia de dada norma diante 

de específico caso concreto. Lembra ainda o autor que segundo Hart, os conflitos entre as normas ditas ―não conclusivas‖ também 

não se resolveria pelo critério do tudo ou nada, tendo em vista que, depende da análise da precisão de conceitos indeterminados e 

formulas de conteúdo vago que as mesmas possuem e em tais hipóteses não seria necessária a solução através da ponderação e sim 

da densificação de critérios normativos pela jurisprudência destes conceitos. Prossegue no sentido de que a aplicação das regras 

nem sempre se dá quando se verifique no mundo dos fatos hipótese nela prevista, conforme afirmou Dworkin e Alexy, eis que há 

regras que são aplicadas analogicamente além dos princípios que conforme entendimentos doutrinários e jurisprudenciais pacíficos, 

ainda que admitindo um conjunto de variáveis quanto a sua aplicação, são aplicados de forma a se assemelharem a regras, 

configurando-se assim nas chamadas soft law constitucional 
34 No Brasil, importante é identificar que: o regime de governo em vigor é o democrático, que o sistema de governo é o 

presidencialismo, a forma de governo é a republicana e a forma de Estado é a Federativa. 
35

 A Competência do Poder Constituinte originário não é determinada na constituição, até mesmo porque, quando a mesma é 

promulgada, o poder constituinte originário já exerceu seu poder. Contudo, no documento brasileiro, se faz menção ao fato de que 

todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Art. 1º Parágrafo único. CRFB/88. 
36 Neste particular importante a análise das formas de interpretação das normas constitucionais e da legislação infraconstitucional, 

tendo em vista haver uma espécie de penumbra na fronteira entre a interpretação propriamente dita e a mutação e veremos mais a 

frente. 
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âmbito das esferas, Municipal, Estadual e Federal, e em relação à órgãos que compõe os poderes 

em cada esfera e de cada ente da federação
37

. 

 

Para a teoria clássica, a legitimação do poder constituinte, bem como se sua 

titularidade e forma pela qual se expressa, encontra no povo seu fundamento. O povo seria o 

titular do poder constituinte originário, representado por ―um grupo de homens que se delimita e 

se reúne politicamente, que é consciente de si mesmo como magnitude política e que entra na 

história atuando como tal‖.
38

 

 

Promulgada a Constituição, contudo, o poder constituinte não se esgota nesta 

elaboração, podendo se manifestar a qualquer momento, tendo em vista ser a constituição, 

documento que se pretende protrair no tempo. 

 

Transmutado em poder permanente, o poder constituinte originário se transforma em 

poder constituinte reformador, um poder permanente
39

, que detém a legitimidade para ―atualizar‖ 

a Constituição. Este poder de reforma, já encontra limites
40

de forma e de conteúdo art. 60, §§s da 

CF. 

 

Processualmente há o limite subjetivo de quem pode propor e fazer a reforma do texto 

constitucional, bem como quorum mínimo para a sua aprovação; há ainda os limites materiais, que 

podem ter sido impostos pelo próprio constituinte originário nas chamadas Clausulas pétreas.
41

  

                                                           
37

 Podemos assim dizer que, conforme a matéria, a constituição atribui competência para gerir e até mesmo legislar em alguns 

casos a diferentes esferas de poder. As competências gerais da União estão previstas nos artigos 21 e 177 da CRFB/88 e as 

competências privativas da União estão elencadas nos artigos 22, 48, Art. 5º XII e VIII da CRFB/88. Há competências relativas aos 

poderes dos Estados Art. 25 da CRFB/88, bem como as ditas competências remanescentes ou residuais, §§ 2º e 3º do art. 155 e art. 

155 da CF/88. Foi enumerada ainda a competência comum material da União, Estados-membros, do Distrito Federal e dos 

municípios, que são as competências concorrentes administrativas descritas no art. 23 da Constituição, bem como a competência 

Legislativa concorrente prevista no art. 24 e as competências dos municípios previstas no art. 29 da CF. 
38 Böckenförd, citado por Gilmar Mendes e Outro.  In: Curso de Direito Constitucional (obra já citada). p. 104. 
39 Para Gilmar Mendes, como expressão do poder constituinte originário permanente significaria que a qualquer momento o mesmo 

pode surgir dando azo a uma nova ordem jurídica traçando um novo destino para a ação do poder político, embora o poder 

constituinte originário não costume se fazer ouvir a todo o momento em razão da insegurança jurídica que isto levaria (obra citada. 

p. 106),  
40 Há correntes que entendem que o poder constituinte originário não encontra limites e outras que entendem haver limites. Ver 

MIRANDA, Jorge.  In: Manual de Direito Constitucional, Tomo II, 7ª edição. p. 70 e seguintes. 
41 Claro que tais limites não serão obedecidos em casos de alterações de textos por meios revolucionários, mas para alguns autores, 

a dificuldade de alteração é proporcionalmente inversa ao ímpeto de revoluções. De qualquer forma, Gilmar Mendes questiona o 

fato de a possibilidade de reforma não poder ser tão qual a do poder constituinte originário, ampla, tendo em vista tratar-se de 

poderes com a mesma titularidade, qual seja o povo. Mas o próprio explica que o que faz com que se consagre a subordinação do 

poder constituinte reformador ao originário, seria o de manutenção de um núcleo essencial do projeto do poder constituinte 

originário, que se intenta preservar de mudanças institucionalizadas. Nada impede, contudo, que as gerações seguintes entendam 

por bem, inovar a ponto de promulgarem uma nova Constituição.  Ressalte-se que o poder de revisão, não tem como propósito criar 

uma nova constituição e sim ajustá-la à novas conjunturas, sem perder sua identidade. A cláusula pétrea não tem como meta a 

preservação da redação de uma norma constitucional e sim de evitar uma ruptura com princípios e estruturas essenciais da 

Constituição. Podemos citar como exemplo a proposta de alteração da Constituição 55/2016 no Senado Federal brasileiro, no qual 
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Tem-se ainda a competência para o controle de constitucionalidade de atos e normas 

por parte do Supremo Tribunal Federal, que pode ser provocado de forma difusa através de 

qualquer particular incidentalmente em processo particular ou diretamente através de legitimados 

para ingressar com ações diretas de constitucionalidade, inconstitucionalidade (por ação ou 

omissão), descumprimento de preceito fundamental e mandado de Injunção
42

. 

 

Como vimos a constituição prevê uma série de regras materiais, instituindo 

formalidades subjetivas, quorum para a provação, etc. Quando a alteração ocorre através de uma 

mutação jurisdicional, os requisitos subjetivos e os necessários para a aprovação das mudanças 

não são obedecidos.  

 

Neste particular, nos encontramos com a dúvida de que, caso as alterações observem 

os limites materiais previstos na constituição e que as alterações promovidas sejam de fato 

ansiadas pela população e/ou necessárias ou urgentes, bem como, represente uma situação de 

justiça, se estas alterações, mesmo sem a observância dos requisitos subjetivos e procedimentais 

para alteração teriam validade. 

 

Prosseguindo no questionamento, caso estas alterações fossem de fato inválidas, qual 

órgão teria legitimidade para questioná-las, sob o fundamento de se tratarem de decisões judiciais 

travestidas de normas constitucionais de revisão?   

 

Haveria no caso a aplicação do provérbio popular de que os fins justificariam os 

meios?  Ou em mesmo não se reconhecendo a sua validade, inexistiria outra forma de invalidar tal 

decisão, tendo em vista a inexistência constitucionalmente prevista da revisão de decisões 

proferidas em ultima instancia pelo STF, mesmo que em afronta à Constituição? 

 

Na verdade, não foi prevista, e talvez sequer cogitada
43

, a possibilidade de o órgão 

guardião da constituição ser maculado com membros corruptos, membros com afinidade política 

                                                                                                                                                                                              
diversos princípios, como o da não irredutibidade salarial (no seu aspecto material), da universalidade da saúde e da educação e 

segurança estão sendo postos em cheque e esvaziados. No momento atual, diante do golpe parlamentar que se deu com a tirada da 

presidenta eleita, assiste-se passivamente o legislativo eleito, com a conivência do judiciário, alterar em 180 graus a direção do 

Estado brasileiro, promovendo a mudança de um Estado que se pretendia social para um Estado mínimo, sob a direção de um 

presidente que não foi eleito e que representa projeto de governo derrotado nas urnas.  
42 Para aprofundamento da questão, ler Gilmar Mendes. Curso de Direito constitucional. (obra já citada). p. 1041 e seguintes. 
43

 Tendo-se como parâmetro as Constituições em geral. 
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contrária aos ditames escolhidos pelo legislador constitucional.  Não se previu
44

 que membros 

desta cúpula do poder judiciário pudessem almejar poderes que constitucionalmente teriam sido 

repartidos à outros órgãos, como também não se cogitou a hipótese de uma corte com mais 

afinidade com anseios populares que os próprios membros eleitos para as casas legislativas. 

 

O Estudo seguirá a fim de averiguar se diante deste fato (mutação constitucional) nada 

há a fazer ou se é possível o sistema, ou a vontade popular, reagir à esta subversão ou mesmo se 

tal inovação pode em alguns casos ser tão benéfica ao sistema que estaria assim abraçada pelo 

manto da legitimidade. 

 

1.4.1 Repartição das competências e dos poderes estatais como garantia de 

um Estado democrático de Direito. 

 

O Estado democrático de direito, representa um princípio geral, entendido como o 

mínimo normativo capaz de fundamentar autonomamente direitos e pretensões dos cidadãos e 

justificar a inconstitucionalidade de atos normativos violadores destes direitos básicos. 

 

Para Canotilho, os elementos considerados momentos formais do estado de direito são:  

a) Princípio da supremacia da constituição,  

b)  Divisão dos poderes entendido como vinculação dos atos estatais à uma 

competência constitucionalmente definida 

c)  Princípio da legalidade da administração 

d) Independência dos Tribunais (institucional, funcional e pessoal) e 

vinculação do juiz á lei 

e) A garantia da proteção jurídica e abertura da via judiciária para garantir 

acesso à justiça
45

   

 

Diante destes elementos do Estado de direito, temos que a separação de poderes é o 

seu princípio organizatório estrutural, compreendendo tanto uma repartição vertical (Competência 

do Estado central, das regiões, dos órgãos locais) quanto horizontal (legislação, execução, 

jurisdição). 

 

                                                           
44 Ou pelo menos não se previu conseqüências ou modos de evitar tais situações. 
45

 Canotilho, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora. p. 255. 
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A separação de poderes surge como forma de garantir a isenção de cada poder para 

atuar: legislando, julgando ou executando medidas de caráter prático, se desvinculando de um 

único órgão a faculdade de fazer as leis para ele próprio, de aplicar estas mesmas leis que ele 

criou, bem como, de julgar se na execução de tal lei, se praticou alguma ilegalidade. 

 

Todavia, a separação de poderes não é estanque, há ainda parcela de competência 

residual que é reservada a cada esfera de poder, podendo o Executivo, excepcionalmente legislar 

através de medidas provisórias; julgar seus processos administrativos, da mesma forma que o 

poder legislativo pode executar medidas internas e julgar seus pares em procedimentos 

disciplinares, enquanto que o poder judiciário pode emitir regulamentos internos e emitir atos 

administrativos
46

. 

 

Esta competência residual serve também para provar que a separação de poderes não é 

absoluta e visa preponderantemente resguardar os cidadãos de que as medidas do Estado contra o 

jurisdicionado poderão ser revistas por poder diverso do qual a ordem foi emitida, o que conferiria 

o caráter de isenção necessário para se manifestar sobre o assunto. 

 

A concentração dos poderes executivo, legislativo e judiciário em um único corpo 

importa em insegurança e ausência de liberdade para o cidadão. A ausência de separação entre o 

poder de legisla e julgar em relação aos demais poderes geraria arbítrio, pois o juiz seria o próprio 

legislador, por exemplo, e para Montesquieu
47

 o judiciário não passaria de mera ―boca da lei‖, não 

lhe cabendo sequer a moderação da força ou rigor da lei, sendo um corpo neutro na forma da 

composição dos tribunais (juízes à época sorteados entre o povo, temporariamente e hoje 

escolhidos por indicação do chefe do executivo ou no caso de juízes de carreira por concurso 

público ou pelo quinto constitucional no caso brasileiro previsto no art. 94 da CF/88). 

 

                                                           
46 O princípio da separação de poderes é ferramenta do Estado democrático de direito e sua aplicação pressupõe diluição de funções 

a fim de que os poderes controlem-se reciprocamente preservando assim a liberdade. É mecanismo endógeno de limitação é 

distribuição de capacidades de vetar e de estatuir. Para Conrado Hüner Mendes não seria por ter o legislativo o pedigree 

democrático que o mesmo estaria imune à tentação do abuso e para diminuir riscos de desvirtuamento, que a separação de poderes 

cria vetos que reduzem a velocidade do processo decisório, ou seja, a revisão judicial seria um recurso institucional desejável 

justamente pelo simples efeito moderador derivado desse processo. Ver: Direitos fundamentais, separação de poderes e 

deliberação. São Paulo- Saraiva, 2011. p. 76/77. 
47

 VARGAS, Denise Soares. Mutação constitucional via decisões aditivas. São Paulo: Saraiva, 2014. p.81 Ver ainda: AMARAL 

JÚNIOR, José Levi Mello do. Organização de Poderes em Montesquieu. In: Estudos de homenagem ao professor Doutor Jorge 

Miranda. Volume II - Direito Constitucional e Justiça Constitucional. Coimbra: Edição Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, 2012. p. 297/315 e Castro Rangel, Paulo. A separação dos poderes segundo Montesquieu. in Estudos em Homenagem ao 

professor doutor rogério soares. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Coimbra: Coimbra editora, 2002. p. 351/352. 
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Na verdade, Karl Loewenstein em 1957 em sua obra Teoria da Constituição, já 

aventava argumentos que implicavam na superação dessa visão acerca da separação de poderes, 

afirmando que no sistema mais comum de governo, o parlamentar; o Legislativo e o Executivo 

não são separados pessoal ou funcionalmente, o que leva a crer que a teoria de Montesquieu se 

refere ao presidencialismo clássico
48

. 

 

Assim, ao longo do tempo foram sendo desenvolvidos sistemas constitucionais com a 

interpenetração ou mutação dessas funções entre os diferentes órgãos políticos do Estado e aquilo 

que antes era inconcebível passou a acontecer, como a previsão de controle concentrado-abstrato 

de normas feito pelo tribunal de cúpula em que na guarda da constituição, pode declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo fruto justamente da atividade legiferante do poder 

legislativo. Sob esta concepção atua assim o tribunal como legislador negativo tendo como marco 

teórico esta possibilidade no sistema constitucional estadunidense o célebre caso Marbury v. 

Madison julgado em 1803, não obstante a ausência de previsão na Constituição daquele país
49

. 

 

A tese do judiciário como legislador negativo foi trazida para o ordenamento jurídico 

brasileiro já em sua primeira constituição republicana, acolhendo-se o modelo difuso de controle 

de constitucionalidade e que em tese, se mantém até hoje. Todavia, o STF após 1988 tem 

inconteste exercido espécie de competência normativa, tendo em diversos julgados criado 

efetivamente normas. Desta forma, já vemos a figura do juiz como legislador positivo nos casos de 

mutação constitucional propriamente dita. 

 

Mesmo diante desta atividade legiferante do STF é sustentável que, o princípio da 

separação de poderes não é algo rígido, podendo se modificar a cada constituição e até mesmo 

internamente, pois no caso da constituição de 1899 podemos dizer que tal princípio foi previsto 

como uma função cognitivo-declaratória e atualmente é visto como uma função cognitivo-

criadora
50

.  

 

Nos votos da ADIN 267 de 25/10/1990, o Relator Min. Celso Mello fixou a tese de 

que o judiciário apenas poderia atuar como legislador negativo quando o STF não pudesse suprir a 

                                                           
48 Vargas, Denise Soares. Mutação constitucional via decisões aditivas. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 82. 
49 Neste julgado crio-se o precedente do controle de constitucionalidade das leis pelo judiciário e algumas ideias centrais como o 

princípio da supremacia da Constituição, da subordinação a ela de todos os demais poderes estatais e da competência do judiciário 

para interpretar, de maneira final a Constituição, realizando a analise da compatibilidade das leis com seus preceitos e regras. 

Vargas, Denise Soares. Mutação constitucional via decisões aditivas. São Paulo: Saraiva, 2014.  p.84. 
50 Vargas, Denise Soares. idem. p. 86. 
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omissão legislativa do parlamento de integrar a norma, como no caso, do art. 45, §1º da CF/88 que 

trata da representação proporcional de cada Estado e do Distrito Federal na Câmara dos deputados, 

corroborado no art. 60, §4º da CF. Todavia, ao longo dos anos de aplicação da CF/88, tal 

entendimento, foi sendo modificado empiricamente na própria visão do STF, o que a professora 

Denise Vargas entende como efetiva mutação constitucional, que levou a mudança da função 

jurisdicional de legislador negativo para legislador positivo através de sentenças manipulativas 

proferidas pela própria suprema corte brasileira
51

. 

 

Ocorre que, quando determinado órgão jurisdicional, avoca para si a função não só de 

fazer leis, mas de fazer uma lei constitucional, pela via inversa da interpretação do sentido da 

separação de poderes, o poder judiciário, além de usurpar parcela da competência do poder 

legislativo, estaria também ofendendo a ratio da separação de poderes tendo em vista que não teria 

isenção para rever eventual decisão que se julgasse em afronta a constituição por ter sido por ele 

mesmo emitida, mesmo que isto fosse possível. 

 

Mais uma dúvida pode ser levantada no caso em que estas mutações constitucionais, 

mesmo ofendendo a separação de poderes constitucionalmente imposta, se mostrasse através de 

um acórdão concreto, que realizasse uma alteração na constituição que a sociedade há muito 

almejasse e cujo parlamento, mesmo após anos de reflexão não tivesse chegado a um consenso 

sobre o assunto. 

 

Outro ponto que pode ser levantado seria o caso em que esta mutação não fosse 

questionada por qualquer outro poder e fosse aplaudida pela sociedade. Será que mesmo nestes 

casos a decisão estaria viciada quanto a sua legitimidade? O que será mais importante: regras 

jurídicas ou a paz social. 

 

Por fim, novo questionamento se impõe justamente em sentido contrário: e se tal 

mutação constitucional jurisdicional for rechaçada pelos demais poderes e/ou pelos 

jurisdicionados.  Será da mesma forma legítima esta decisão em razão de não poder ser revista por 

outro órgão? 

 

Vejamos que a problemática é bastante viva e envolve questionamentos práticos muito 

interessantes e de difícil solução. 
                                                           
51 Vargas, Denise Soares. Mutação constitucional via decisões aditivas. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 88. 
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1.2. Poder Constituinte  

1.2.1. Conceito  

 

Diante destas perguntas se faz importante abordar mais alguns pontos preliminares a 

respeito dos poderes constituintes existentes, principalmente no que dizem respeito à legitimidade. 

 

O poder constituinte é poder que gera ou altera a constituição; é o poder político que 

estrutura o Estado tendo como características principais o fato de ser inicial autônomo e ilimitado, 

estabelecendo a doutrina com espécies que estariam representadas por círculos concêntricos; 

sendo o poder constituinte originário o circulo maior, o poder constituinte de reforma o círculo 

intermediário e o menor, seria o círculo representado pelo poder legislativo que deteria o poder 

para a elaboração de leis ordinárias
52

.  

 

Ao lado destes (poder Constituinte originário e o poder legislativo ordinário) haveria o 

poder constituinte chamado por Burdeau53 de poder constituinte difuso (instituído). Seria 

manifestação do poder constituinte de forma contínua, estando ativo como uma acepção do poder 

constituinte originário. Exerceria uma atividadediferida (Pontes de Miranda), sendo poder 

constituinte originário em sua modalidade permanente, e que promoveria mudanças 

constitucionais de forma não organizadas e não obedecendo aos tramites constitucionalmente 

previstos. 

Este seria o poder que daria ensejo às mutações constitucionais, embora não seja 

pacífico na doutrina, pois parte desta entende que esta seria característica inerente ao próprio 

poder constituinte que estaria latente de forma que a qualquer tempo, desde que condicionada aos 

limites do próprio texto constitucional, poderia promover a revisão de seu texto. 

 

É importante tratarmos de poder constituinte antes de falar de mutação constitucional, 

pois será exatamente esta a questão que ensejará a discussão acerca de qual poder poderia dar 

ensejo à uma mudança informal da Constituição e sobre a legitimidade destas mudanças 

informais. 

 

                                                           
52 BULOS, Uadi Lamêgo.  Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 30. 
53

 BULOS, Uadi Lamêgo.  Mutação constitucional. São Paulo: Saraiva, 1997. p.  31. 
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Ressalte-se ainda, que a correlação existente entre poder constituinte, direitos 

fundamentais e democracia esta presente também no conceito de representatividade e com isso a 

necessidade de separação do poder constituinte dos poderes constituídos sob a forma de se garantir 

a observância do princípio da legitimidade. O fundamento do poder constituinte encontra-se 

justamente na transformação do poder em autoridade fundada supostamente no consentimento 

popular. Pois pela doutrina clássica é o ato deliberativo do povo que se transforma em eu coletivo, 

que dá poder à manifestação constituinte. Desta forma, a base deste poder radicaria na construção 

de uma sociedade livre de homens livres e iguais direitos
54

. 

 

Sociológica e empiricamente o surgimento do poder constituinte é acontecimento 

histórico; do ponto de vista político é a canalização jurídica do poder, vincula uma comunidade a 

um processo de criação, justamente com bases no ideal do povo, que será seu destinatário e 

repositório das diferentes expectativas e aspirações políticas
55

. 

 

Modernamente, contudo, no núcleo do estudo acerca da formação e função do poder 

Constituinte esta o conceito normativo binário de constituição e constitucionalismo.  Este se 

manifesta na preservação e garantia dos direitos e liberdades e na própria limitação dos poderes da 

autoridade constituída. A soberania popular apenas é realizada pela via do direito e isto pressupõe 

um sistema de direitos, que por sua vez, encontram-se dependentes na sua interpretação, de uma 

base jurídica que apenas pode ser criada através da soberania popular
56

. 

  

Veremos assim, ainda que perfunctoriamente as espécies clássicas de poder 

constituinte e o fundamento da legitimidade de tal poder para elaborar, promulgar e até mesmo 

rever formalmente uma constituição. Apenas após estas noções, teremos a possibilidade de nos 

questionarmos a cerca da legitimidade do poder ―constituinte‖ que dá ensejo às mutações 

constitucionais. 

 

1.3. Espécies 

 

1.3.1. Originário 

 

                                                           
54 QUEIROZ, Cristina. Poder Constituinte, democracias e Direitos fundamentais: Uma via constitucional para a Europa? 

Coimbra: Coimbra editora, 2013. p. 11. 
55 Queiroz, Cristina. Idem. p. 13. 
56 Queiroz, Cristina. Idem. p. 14. 
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Como diz o professor Jorge Miranda, não é, com efeito, todos os dias que uma 

comunidade política adota um novo sistema constitucional, fixa um sentido para a ação do seu 

poder, assume um novo destino.  Isto acontece apenas em tempos de viragem histórica, em épocas 

de crise, em ocasiões privilegiadas irrepetíveis aonde se é possível ou imperativo escolher
57

. 

 

De fato, o exercício do poder constituinte originário, inaugural, nos dias de hoje é 

esporádico ainda mais se levando conta os países politicamente mais desenvolvidos, aonde a 

existência de Cartas Constitucionais é hábito de muitos anos e sua característica de inicial não 

porque precederia todas as normas de um Estado, e sim, por representar a primeira lei de um dado 

ordenamento jurídico, sendo esta o vértice de toda uma pirâmide normativa
58

. 

 

Sendo a Constituição instrumento que inaugura ou refunda um Estado; através do 

exercício do poder constituinte originário é possível se escolher entre os possíveis rumos, 

configurando-se sob a forma do exercício da soberania interna do país como faculdade originária 

de livre regência da comunidade política instituindo o poder e definindo o Estatuto político a ser 

seguido. 

 

Sobre a natureza jurídica deste poder, há diversas correntes doutrinárias, dentre as 

quais: a que entende que o mesmo decorreria de um decisionismo
59

, sendo uma realidade de fato 

(Carl Schimitt
60

) e a que entende (corrente jus naturalista
61

) este poder como realidade jurídica 

suprema delimitada pelo direito natural, que o precederia ontológica e cronologicamente. 

 

Este poder surge para orientar e estruturar o Estado, mas na verdade, ele também o 

conforma, limitando algumas formas de exercício do poder político e esta seria da mesma forma a 

razão pela qual hoje se discute o caráter ilimitado e omnipotente deste poder na prática
62

, até 

                                                           
57 Miranda, Jorge. Manual de Direito Constitucional- tomo II. 7ª ed. rev. atual. Coimbra: Coimbra Editora, 2013. p. 106. 
58 A professora Cristina Queiroz ensina: A questão não é inventar ex nihilo algo de novo, fazendo tábua rasa do passado, mas a de 

conservar as conquistas democráticas dos Estados nacionais europeus (ou de qualquer um, acrescentamos), superando os limites 

desse modelo institucional que associa, de um lado, o conceito de poder constituinte à emergência de um constitucionalismo 

radical, que destrói o passado para construir o futuro, e, de outro, ao conceito de Estado e/ou Nação, como construção da unidade 

política, logo do próprio conceito de soberania. Ver Poder Constituinte, democracias e Direitos fundamentais: Uma via 

constitucional para a Europa? Coimbra: Coimbra editora, 2013. p. 17. 
59

 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª edição.  Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 193 e 196. 
60

 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª edição.  Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 193. 
61

 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª edição.  Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 193. 
62 Também são discutidas estas características do poder constituinte originário em face de normas de direito supranacionais (nos 

casos de integrações econômicas), no caso de normas de direitos humanos e também na realidade de que mesmo quando um 

governo faz uma nova constituição quando seu poder adveio de uma revolução, nem todas as instituições e parâmetros são extintos. 

Sobre a distinção entre poder constituinte estadual soberano e não soberano ver: Morais, Carlos Blanco. Justiça Constitucional. 
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mesmo porque, ao criar a autoridade política o poder constituinte é absorvido numa particular 

forma constitucional
63

. 

 

Assim para alguns autores tal poder seria ilimitado e para outros, haveria uma série de 

parâmetros que deveriam ser observados interna ou externamente para a elaboração de uma 

Constituição nos dias de hoje
64

.  

 

Questão relevante, que merece ser analisada no estudo de mutação constitucional é o 

fato de haver corrente doutrinária que rechace até mesmo a adoção de parâmetros principio 

lógicos para a interpretação e aplicação, tanto das normas infraconstitucionais quanto das normas 

constitucionais
65

.  

 

Tal posição se dá justamente por entender que dentre outras coisas, as normas 

constitucionais em vigor, em um suposto Estado democrático de direito, advém da soberania 

popular que de forma una e indivisível reside no povo.  A Constituição assim seria a máxima 

representação da manifestação política e normativa de soberania, que estaria fundamentada e 

legitimada por este mesmo povo que o teria exercido de forma direta ou representativa através do 

poder constituinte. 

 

Uma vez proferida a Constituição com este caráter, a limitação ou mudança de seus 

termos no plano jurídico por atores externos, ou seja, os que não por ela própria previstos, como a 

revisão ou no caso das Constituições brasileira e portuguesa, pelos termos da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, não seriam juridicamente aceitáveis
66

. 

 

                                                                                                                                                                                              
Tomo I- Garantia da Constituição e Controlo da Constitucionalidade. 2ª Edição. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. 19 p. e 

seguintes. 
63 Queiroz, Cristina. Poder Constituinte, democracias e Direitos fundamentais: Uma via constitucional para a Europa? Coimbra: 

Coimbra editora, 2013. P. 16 
64 O Professor Jorge Miranda entende assim como o professor Marcelo Rebelo de Sousa (citado por Jorge Miranda), que este poder 

é condicionado por uma série de limites materiais. Ver: MIRANDA, JORGE. Manual de Direito Constitucional- tomo II. 7ª Edição 

revista e atualizada. Coimbra: Coimbra Editora, 2013. 139p. e seguintes. Já o professor Carlos Blanco de Moraes pronuncia-se 

contra os limites transcentendentes (e aparentemente contra a quaisquer outros limites), por carecerem de aceitação unívoca e 

implicarem em uma pré- compreensão teológica insuscetível de invocação junto a justiça constitucional quando se tratar de Estado 

laico.  In: Miranda, Jorge. Manual de Direito Constitucional- tomo II. 7ª Edição revista e atualizada. Coimbra: Coimbra Editora, 

2013. 143 e MORAIS, CARLOS BLANCO. Justiça Constitucional. Tomo I- Garantia da Constituição e Controlo da 

Constitucionalidade. 2ª Edição. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. P. 32 e seguintes. 
65 Parte da doutrina entende que os princípios constitucionais devem prevalecer mesmo ante á regras constitucionais 

(neoconstitucionailistas), como por exemplo, o professor Luiz Roberto Barroso citado por Blanco de Morais.  p. 185. 
66 MORAIS, Carlos Blanco.   Justiça Constitucional. Tomo I- Garantia da Constituição e Controlo da Constitucionalidade. 2a 

Edição.  Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 199/200. Notas de rodapé. 
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Desta forma, são questionadas as mudanças literais dos termos expressos da 

Constituição capazes de destituí-la do posto de norma de referência do ordenamento, não só por 

ser uma ofensa aos seus termos em si, mas por supostamente ofender o arcabouço teórico acerca 

da legitimidade das normas constitucionais. 

 

Entretanto, cabe refletir acerca dos casos de muitas ―mutações constitucionais‖ 

supostamente proferidas pelo Supremo Tribunal Constitucional do Brasil, na qual as decisões são 

emanadas a fim de garantir direitos sociais, justamente à população menos favorecida, ou de 

―coibir‖ determinados abusos no campo do direito eleitoral, decorrente da ausência de minúcias no 

texto constitucional
67

. Há que se averiguar se estas ―decisões constitucionais emanadas pelo poder 

constituinte através do próprio povo‖ devem prevalecer às decisões que na data presente da sua 

publicação, reforçam ainda mais no ―povo‖ a vontade de constituição. 

 

É no mínimo questionável se estas decisões mais sensíveis aos anseios do povo hoje 

podem trazer mais malefícios ou benefícios à efetividade da Constituição ou se devem ser 

evitadas, por de qualquer forma trazer risco à segurança jurídica das relações. 

 

É necessária investigação teórica do caso, sem, contudo, esquecer que o direito é um 

instrumento de pacificação social e de resultados e não só de meios.  Será que defender a lei a 

qualquer custo é melhor do que dar o bem jurídico à quem de fato merece e precisa? 

 

1.3.2. Strictu sensu 

 

É o poder constituinte propriamente dito, aquele que formalmente criará a constituição e 

irá torná-la um documento escrito.  Este poder será exercido em uma sociedade democrática por 

representantes eleitos pelo povo com a incumbência de formular o referido documento, o qual 

inclusive pode ter uma participação popular mais efetiva que decorra de referendos, plebiscitos ou 

simplesmente da pressão do povo ao ter conhecimento das discussões que estão a ser travadas no 

momento da assembleia constituinte. 

 

Muitos estudiosos entendem que o seu exercício se dá em duas etapas, ou seja, a etapa 

aonde se elabora a constituição propriamente dita e a etapa em que esta é modificada.  Tal 

                                                           
67 Perfeitamente dispensáveis, diga se de passagem. 
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posicionamento se deve ao fato de que este poder se subdividiria em dois: o Poder constituinte 

originário e o derivado, sendo este a forma latente daquele que a qualquer momento em que seja 

necessária uma mudança constitucional, e que da mesma forma estiverem presentes os requisitos 

por ela especificados para tanto, pode vir a ser de novo exercido. 

 

1.3.3. Reformador ou derivado 

 

Já mencionamos mesmo que indiretamente este tipo de poder constituinte quando 

falamos da rigidez constitucional, cabendo por hora apenas mencioná-lo a fim de diferenciá-lo dos 

demais, ressaltando que este é exercido pelo poder Legislativo, o qual não necessariamente é 

eleito para a promoção de tais reformas, mas que possui legitimidade para tanto, eis que composto 

por representantes eleitos. Advém do próprio texto constitucional, o qual também estipula seu raio 

de ação e procedimento formal. 

 

Tem assim como características o fato de ser: secundário, derivado ou instituído, 

subordinado e condicionado.  

 

Os limites da reforma formal são vários e podem ser temporais
68

, circunstanciais
69

, 

formais
70

, materiais expressos e implícitos
71

. 

 

O poder constituinte sobrevive, está sempre latente, no sentido em que o homem, 

embora tenha tomado uma decisão, é possível que a reveja.  Um povo que se decide por uma 

constituição não significa que ele não possa amanha mudar de constituição, estabelecer outra, pois 

uma geração não pode sujeitar suas leis à gerações futuras.
72

 

 

1.3.4. Poder Constituinte Difuso 

 

                                                           
68 A Constituição pode prever prazo mínimo em que deva prevalecer o texto em sua forma original. 
69 Por exemplo, na Constituição Brasileira de 1988 é proibida a reforma constitucional nas hipóteses de intervenção federal, estado 

de defesa ou de sítio, aonde presumidamente não há estabilidade política para tais mudanças. 
70 No caso da Constituição brasileira de 1988 podemos citar as cláusulas pétreas dispostas no art. 60, I, II, II, §§ 2º e 5º. 
71 Sendo os materiais expressos o que a constituição elenca como imodificável e os implícitos os que mesmo a Constituição nada 

falando se refere à matérias que uma vez alteradas ou suprimidas descaracterizam a forma de Estado e a sua transgressão 

caracteriza violação da própria manifestação inicial, autônoma e incondicional do poder que criou a Carta magna. 
72 GONÇALVES FILHO, Manoel. O poder Constituinte. 6ª Ed. Ver. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 78. 
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Esta classificação de Poder constituinte como difuso para se referir àquele que dá 

origem às mutações não é pacífico, mas ilustra bem a característica das mutações constitucionais, 

pois seria um poder de titularidade indefinida e que manteria assim supostamente atualizado o 

texto constitucional, conforme a questão de forças de poder preponderantes em dado momento. 

 

Esta força atua na promoção das mutações constitucionais eis que, advindas de fontes 

informais, sendo resultado apenas do poder de quem a exerce, seja ele político, coercitivo ou 

mesmo manipulativo. Esta ―mudança‖ pode ser tida pelo resto dos membros do Estado como 

válida e legítima se perpetuando no tempo como tal, ante a inexistência do exercício de poderes 

contrários à ela. 

 

Tendo-se para teoria clássica que a titularidade do poder constituinte, enquanto poder 

de fundar o Estado pertence ao povo, sendo apenas formalmente transferido à seus representantes 

para a elaboração de texto formal, torna-se questionável a mudança no texto constitucional através 

de método informal produzida por um detentor de poder não representativo, como no caso em 

análise neste estudo, das mutações constitucionais decorrentes de decisões jurisdicionais
73

. 

 

1.4. Legitimidade do poder Constituinte e a Importância do tribunal constitucional 

como guardião da Constituição (origem) 

 

Para que possamos falar sobre limites às mutações geradas pelo poder difuso convém, 

ainda, fazer uma breve análise sobre a legitimidade, características e natureza do poder 

constituinte originário e os limites às mutações formais.  E isto porque os limites às mutações 

formais poderiam dar pistas sobre os limites às mutações informais sendo válido traçar um 

paralelo. 

 

O imperativo de conservação identitária da constituição está em sua legitimidade, 

efetividade, estabilidade e capacidade de defesa/ reação da constituição à sua desautorização. As 

mutações são mudanças informais e como tal, devem ser quando possível, evitadas, eis que a 

constituição já estabelece processo formal de mudança. 

 

                                                           
73 Para uma breve abordagem sobre o pensamento clássico do abade Sieyès sobre a titularidade do poder Constituinte Ver: AGRA, 

Walber de Moura. Fraudes à Constituição: um atentado ao poder reformador. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 2000. 

p. 100. 
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A Constituição regula a sua própria garantia, defende-se a si própria, regula inclusive os 

atos de poder político visando manter o acatamento de suas normas pelo próprio poder político.  

Por isso, ao falarmos das mutações também devemos tocar neste ponto. 

 

Para a corrente decisionista
74

, a natureza jurídica do Poder constituinte originário seria a 

de uma realidade de fato, produto da vontade onipresentre do povo (caráter existencial), contudo, 

se assim, se entendesse tal poder não seria disciplinável juridicamente, o que de fato é. 

 

O positivismo
75

 assim como a teoria anterior, também entende o poder constituinte 

originário com natureza não jurídica, enquanto que o jusnaturalismo
76

 o vê como realidade 

jurídica suprema limitada pelo direito natural. Há, contudo, necessidade de se conceber o poder 

constituinte originário em uma acepção neutra. 

 

A Constituição resulta da fonte constituinte que organiza e limita o próprio poder 

político do qual é expoente e esta não é criada em um contexto de subordinação jurídica, pois o 

poder constituinte originário é: inicial, incondicionado e autônomo, como define o professor 

Tércio Sampaio Júnior citado por Jorge Miranda
77

. 

 

A Constituição disciplina o poder político, determinando o sistema de governo. É um 

estatuto de poder. O poder constituinte originário extrai sua legitimidade do fato de este poder 

político ser imputado à vontade popular.  Constitui fato do qual se cria direito, direito este 

traduzido por uma ideia de identidade de Constituição
78

. 

 

                                                           
74

 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª edição. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.193 e 196. 
75

 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª edição. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.193. 
76

 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 4ª edição. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.193. 
77 Com base na teoria Clássica. 
78 Para Friedrich Müller, O poder constituinte moderno não é do povo, na verdade a apatia e a inércia crescem em meio a grande 

associação. O poder constituinte apareceu na história como nome ideológico, como ideologia do Estado da burguesia, não se 

referindo também à autodeterminação do povo e sim à constituição da constituição precisamente sendo o modo do aparelho de 

estado burguês. Ao se exercer o poder constituinte, seja ele advindo do surgimento de um novo poder preponderante 

economicamente, seja por uma revolução, o produto deste exercício, ou seja, a constituição, cria para si os novos critérios de 

aferição de sua legitimidade, tem legitimidade própria. A questão mais relevante não é quem possui o poder constituinte e sim o 

que o poder constituinte significa funcionalmente e tem por conteúdo.  

A quem compete o poder constituinte é pergunta que não esgota a pergunta sobre a legitimidade por só dizer respeito ao processo 

histórico da constituição. Na verdade, nunca é povo que constitui para si a constituição, mesmo no caso de autentica revolução 

popular, há problemas de representação por não ser o povo nunca homogeneamente unido. A pergunta relevante seria a de quem 

deveria constituir a constituição para que ela fosse considerada legítima, até mesmo porque o que ocorre é que o considerado poder 

constituinte do povo ―legitima‖ dominação exercida pela coação que aplastaria o povo.  

A ―vontade do povo‖ que justifica essa espécie de Constituição é sobremaneira útil para os poderosos, pois o poder constituinte 

nesta forma não é senão um deslocamento da não fundamentação da legitimidade. Ver. Fragmento (sobre) o poder constituinte do 

Povo. Tradução Peter Naumann. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.  
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Se por ventura, contudo, tais forças rompem a legalidade e legitimidade de uma ordem 

pré- estabelecida através de atos de força esta força fundará uma nova ordem jurídica centrada na 

ideia de direito diferente da anterior e por isso será força livre e incondicionada à qualquer ordem 

jurídica. 

 

Disto decorreria a ―plenitude soberana interna e externa da decisão‖ (sem norma prévia 

interna ou externa), e isto pode ser reforçado pelo fato de que mesmo em situações: de assembleias 

especiais para a sua feitura, de revoluções ou mesmo em deturpação de um poder de revisão que 

se transmude em poder originário; a norma constitucional quando entra em vigor está livre de 

qualquer mácula formal ou material por ser esta expressão da ordem jurídica e política dominante 

e vencedora. 

 

Da discussão quanto a legitimidade do poder constituinte, se extrai a discussão acerca 

da legitimidade do poder que cria as mutações constitucionais e da existência de viés democrático 

nestas decisões, eis que, em nosso caso, o órgão que as profere (Corte Constitucional), não 

possuiria o caráter democrático dos poderes executivo e legislativo por não ser órgão 

eletivo/representativo.  Neste particular bem se coloca a questão de Ernst Wolfgang Böckenförde 

de que apenas seria possível se obter legitimidade através da prática da representação?
79

  

 

 

A questão da existência de um tribunal constitucional capaz de averiguar tecnicamente a 

constitucionalidade das reformas constitucionais, de leis e atos normativos, inclusive dos atos 

derivados dos poderes executivo e judiciário, é de suma importância para que se garanta a 

prevalência e a eficácia das normas constitucionais,
80

 mas nem sempre foi consenso tendo sido 

discutida de forma institucionalizada pelos os famosos juristas Hans Kelsen e Carl Schimitt
81

.  

                                                           
79 BÖCKENFORDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el Estado de Derecho y La democracia. Colección Estructuras y Procesos: 

Série derecho. Editorial Trotta: Madrid. 2000. p. 133 
80 Sabe-se igualmente que estas diferentes designações (Tribunais superiores, Tribunais supremos, Tribunais Constitucionais e 

Conselhos Constitucionais) têm a sua origem nas três grandes tradições ou matrizes históricas do controle de constitucionalidade 

das leis. Os tribunais superiores são a jurisdição constitucional típica dos países do continente americano porque nele foi 

culturalmente forte a tradição da judicial review of laws, que nos Estados Unidos se foi instalando, a passos, a partir de 1803. Os 

tribunais constitucionais são a jurisdição constitucional típica dos Estados da Europa porque aí foi matricial a experiência austríaca 

de 1920; e, finalmente, naqueles países em que a França manteve o seu efeito de irradiação cultural persiste ainda a designação de 

―conselho‖, que é a própria da Constituição francesa de 1958, na seqüência da tradição revolucionária do ―júri constitutionnnaire‖ 

imaginada por Siéyès nos finais do século XVIII. Ver Carl Schmitt Revisitado.  p. 138. Disponível em: 

http://www.icjp.pt/publicacoes/pub/1/4582/view Acessado em 17/02/2017. 
81 Lisboa, Carolina Cardoso Guimarães. O guarda da Constituição e sua legitimidade: a polêmica entre Hans Kelsen e Carl Schmitt 

sobre a proteção da Constituição. Estudos de homenagem ao professor Doutor Jorge Miranda. Vol I: Direito Constitucional e 

Justiça Constitucional. Coimbra editora: Coimbra. 2012. P. 458. Para maiores detalhes sobre a discussão Ver: LORENZETTO, 

Bruno.   O Debate entre Kelsen e Schmitt sobre o guardião da constituição.  Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso 

Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo –SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009. 
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Hans Kelsen, jurista austríaco, quando da queda do regime monárquico e na defesa da 

burocracia jurídica em evidencia na época, defendia a existência de uma corte Constitucional que 

visasse salvaguardar a carta magna do país de desmandos que poderiam vir a ser cometidos 

precipuamente por seus governantes, defendendo a tese de que ninguém poderia ser juiz da própria 

causa devendo-se assim ser criado órgão colegiado, exclusivamente voltado para a tarefa, formado 

por pessoas cuidadosamente selecionadas (formação jurídica e legitimidade social dos valores) 

dominando técnicas jurídicas adequadas. 

 

Carl Schmitt, jurista alemão, era contrário a isto, até mesmo por estar envolto na força 

militar então prevalente em seu país após a queda da monarquia, defendendo que o Presidente do 

Reich deveria ser o guardião da Constituição
82

.  Para Schmitt apenas poderia desempenhar este 

papel, o responsável, ou seja, aquele que respondesse pelas conseqüências de sua decisão e neste 

caso, não se poderia admitir juízes desempenhando tal função.  

 

Destas duas visões, prevaleceu a de Kelsen, sendo constatada após os desmandos do 

governo nazista a necessidade de um órgão independente que desempenhasse o papel de guardião 

da constituição e a importância deste.
83

  

 

Nota-se hoje, de forma quase que generalizada a existência de tribunais Constitucionais 

ou equivalentes, tanto em sistemas de Common Law, quanto nos de Civil Law, responsáveis tanto 

pela guarda quanto pelo cumprimento das normas constitucionais o que demonstra a adoção do 

princípio da jurisdicionalização das Constituições como forma de salvaguardar o texto nelas 

escrito.
84

 

                                                           
82  Esta defesa é feita no sentido de que para Schmitt, todo o conceito de direito seria fundamentalmente político e assim para ele a 

pretensa neutralidade do positivismo seria apenas reflexo disfarçado dos ideais burgueses (liberais). Como anti liberal, e na defesa 

dos interesses da classe então predominante em seu país, os militares, desenvolve sua teoria.  Por outro lado, Schmitt também não 

via a instituição de um tribunal constitucional como adequada do ponto de vista democrático se o alvo precípuo deste órgão fosse 

os atos parlamentares.  Ver: Lisboa, Carolina Cardoso Guimarães. O guarda da Constituição e sua legitimidade: a polêmica entre 

Hans kelsen e Carl Schmitt sobre a proteção da Constituição. Estudos de homenagem ao professor Doutor Jorge Miranda. Vol I: 

Direito Constitucional e Justiça Constitucional. Coimbra editora: Coimbra. 2012. P. 461/462. 
83 Vale ressaltar, contudo, ter havido experiências concretas em que a guarda da Constituição foi exercida, de modo eficaz, por uma 

autoridade descrita pelo modelo schmitiano, como a do caso da atuação do Rei espanhol para defender a Constituição de seu país 

em 1981. É verdade que o fez para também defender seu trono e reinado, os quais eram de seu interesse, mas conseqüentemente 

acabou por defender uma dada ordem constitucional e é isto que as Constituições visam salvaguardar, o status quo do momento em 

que foram promulgadas até quando isto for possível. A própria Constituição do Brasil, em tese não abandonaria a teoria de Schmitt 

ao dizer que cabe ao Supremo tribunal federal a guarda precípua da Constituição, não excluindo assim que sua defesa possa, e deva 

ser feita também pelos demais órgãos e estabelecendo expressamente em seu art. 78 a missão presidencial de ―defender e cumprir a 

Constituição‖, como bem ressaltou Carolina Cardoso Guimarães Lisboa em obra constante em nota supracitada. 
84 Isto pode ser visto tanto sob uma perspectiva Lassaleana de manutenção do status quo da relação de poder existente quando da 

feitura da Constituição, como pelo lado de que, como as constituições modernas, principalmente as ditas democráticas, têm caráter 
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A tese da autofiscalização por parte do próprio poder Executivo ou mesmo pelo poder 

legislativo foi rechaçada após o grande desvirtuamento sofrido pela Constituição de Weimar na 

Alemanha pré-II guerra; aonde a interpretação dada pelo Reich à própria Constituição e às leis em 

geral, por não ser objeto de qualquer controle, fugiu completamente ao viés que lhe fora dado por 

seu poder constituinte
85

. 

 

A fiscalização do teor das reformas constitucionais, das leis e dos atos normativos e 

jurídicos em geral, por um órgão técnico capaz de analisá-los de forma isenta é de grande 

importância para o exercício das democracias modernas, aonde se privilegia a participação popular 

de uma sociedade pluralista. 

 

Os tribunais constitucionais por assim dizer são erigidos pelas respectivas 

Constituições, à última instância no sistema de controle de constitucionalidade das normas e 

legalidade das leis e atos
86

. A regra geral é a de que estes órgãos detenham a exclusividade 

jurisdicional neste tipo de fiscalização e isto foi obtido como parte do desenvolvimento dos 

Estados democráticos de Direito e do próprio consenso de normatividade e de efetividade da 

constituição, o que Hesse chamou de ―Vontade de Constituição‖ em sua célebre obra ―A força 

normativa da Constituição
87

‖. 

 

                                                                                                                                                                                              
pluralista e garantista de direitos fundamentais, o estabelecimento de uma forma de controle da sua prevalência é também forma de 

garantir a segurança jurídica das relações jurídicas e da não ofensa aos direitos básicos do cidadão. 
85 Para exceções à regra do exclusivismo jurisdicional das Cortes Constitucionais Ver MORAIS, Carlos Blanco. Justiça 

Constitucional. Tomo I-  Garantia da Constituição e Controlo da Constitucionalidade. 2ª Edição. Coimbra: Coimbra Editor a, 2006. 

339 p. e seguintes. 
86 Na Constituição brasileira há amplo poder da Corte constitucional para controlar a validade não só de leis, mas também de atos 

dos três poderes, ao contrário de outros países nos quais a previsão de controle se restringe apenas às leis. 
87 Discussão bastante atual é aquela a respeito da forma de indicação dos membros das cortes constitucionais e sobre tempo de 

permanência dos juízes neste cargo. No Brasil os membros são indicados pelo presidente da república, sabatinados pelos membros 

do senado federal (que podem rejeitar o nome) e exercem cargos vitalícios. Em Portugal 10 dos treze juízes são designados pela 

Assembleia da República por maioria de 2/3 e três cooptados pelos juízes eleitos, também por maioria qualificada. Seis dentre os 

juízes designados pela Assembleia ou cooptados são obrigatoriamente escolhidos entre juízes dos restantes tribunais e os demais 

entre juristas. Os mandatos são de 09 anos não renováveis.  Nossa opinião a respeito da forma de eleição dos membros do Supremo 

Tribunal Federal é a de que a em vigor é a mais condizente com atual estagio de desenvolvimento das instituições democráticas no 

país, ressaltando, contudo que métodos plurais de escolha são bem vindos (ressaltando que legítimas são indicações feitas por 

representantes eleitos pelo voto direto, sendo questionável a indicação de membro por presidente que não obteve votos – eleições 

indiretas ou golpes de Estado por carecer duplamente de representatividade).  Com a legislação infraconstitucional em vigor (que 

pouco pune os chamados crimes de colarinho branco) a morosidade judiciária (dificulta a punição de crimes de corrupção), e a 

elevada incidência de atos de desvios em todos os poderes do Estado; limitar o mandato ou reinserir o juiz, que não pertencesse à 

carreiras públicas no mercado, favoreceria ainda mais a prática usual de troca de favores e de venda de decisões.  O sistema 

brasileiro precisa antes de alterar a forma como os juízes da corte constitucional são escolhidos e/ou alterar o período de duração do 

mandato; de uma reforma completa nos hábitos sociais das classes jurídica e política do país, bem como, desenvolver uma 

legislação mais rigorosa e uma punição rápida e exemplar aos crimes de corrupção antes de se voltar para as questões que hoje 

temos neste particular. 
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O Controle da constitucionalidade por parte deste órgão pode ser preventiva, como no 

caso de Portugal, difusa ou concentrada. A fiscalização preventiva visa evitar danos da 

promulgação de lei que contrarie a constituição, ao passo que a concentrada (abstrata ou concreta) 

visa retirar do ordenamento jurídico lei inconstitucional ou sua declarar a constitucionalidade 

quando questionada. 

 

A modalidade difusa de fiscalização é meio democrático no qual qualquer cidadão pode 

questionar a constitucionalidade de lei ou ato jurídico diante de ofensa à direito em um caso 

concreto.  Cabe ainda dizer que qualquer ato jurídico pode ter no direito brasileiro sua 

constitucionalidade questionada até mesmo as omissões do poder público. 

 

Esta sucinta abordagem serve apenas para nos questionarmos, nos termos deste estudo 

sobre o fato de que nas ―mudanças‖ no texto constitucional que se fizerem ao arrepio da 

prescrição constitucional, não haverá tal importante meio de controle, o que pode vir à princípio, 

ferir ditames de um Estado democrático conforme o teor da decisão e seus efeitos
88

.  

 

Este tópico gera ainda mais dúvidas levando-se em consideração, que nosso foco é 

sobre as mutações constitucionais jurisdicionais, ou seja, as mutações decorrentes de decisão da 

corte constitucional.  Assim quem fiscalizará o órgão guardião da constituição que ao proferir suas 

decisões venha a inovar o texto constitucional? O que fazer se este próprio órgão, ao parecer dos 

juristas, inova alterando o sentido da constituição, através de sua interpretação ou outra técnica, ao 

aplicar o dispositivo a um caso concreto? 

 

Como controlar ou o que fazer; são as duas maiores dúvidas atuais no que diz respeito 

às mutações constitucionais, encontrando-se ainda sem reposta. Todavia o estudo o instituto pode 

ser esclarecedor em vários aspectos. 

 

                                                           
88 Cabe dizer ainda, que ao falar de decisões jurisdicionais mutacionais, não se está falando em princípio do reconhecimento pelo 

tribunal constitucional de normais constitucionais não escritas quando se tratar de norma intra constitutionem. Entende Cristina 

Queiroz, (Interpretação constitucional e Poder judicial. P. 117) ao se referir ao ordenamento jurídico português, que não pode 

ocorrer mutações constitucionais de forma derrogatória em face do objetivo normativo deixado claro pelo legislador constituinte, e 

a práxis dos órgãos constitucionais só poderá converter-se em fonte criadora de normas, de forma indiscutível, quando confirmada 

pelo Tribunal constitucional, afirmando que sem a confirmação do guardião supremo da Constituição não existe direto 

constitucional não escrito. Contudo, segundo a melhor doutrina, as mutações constitucionais jurisdicionais, justamente se 

configuram quando o tribunal com competência de guarda da constituição desdiz norma constitucional expressa, logo, caso em que 

o tribunal entenda prevalecer direito constitucional não escrito contra constitutionem, pode se configurar em mutação impura, mas 

mesmo assim mutação constitucional. 
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1.5. Legitimidade dos guardiões da Constituição 

 

Tendo-se o poder legislativo como expressão da vontade do povo cuja vontade é 

manifestada através de seus representantes eleitos, a justiça constitucional é tida, por grande parte 

da doutrina, como uma restrição à democracia na medida em que cerceia, ao menos em parte, a 

força das leis emanadas por seu órgão regular. 

 

Questiona-se assim, a razão de um juiz não eleito poder interferir em uma lei 

supostamente elaborada de forma democrática por quem de direito, entendendo assim a teoria 

tradicional, a jurisdição constitucional como uma restrição ao princípio do governo do povo pelo 

povo, na forma de um governo de juízes ao invés de governo do povo.
89

 

 

Tal restrição encontra fundamento na divisão de poderes, aonde o poder dos juízes 

constitucionais em particular seria um poder contra o legislativo, no fato de a jurisdição 

constitucional ser maneira de assegurar a supremacia dos direitos do homem mesmo sobre as 

criações da ―vontade geral‖, pois é pela Constituição que o princípio democrático se limita a si 

mesmo, quando a constituição estabelece uma subordinação do legislador ordinário ao legislador 

constitucional. 

 

A legitimidade da jurisdição constitucional estaria justamente no fato de sua função de 

controlar a constitucionalidade orgânica, formal e material das leis ordinárias e se entendendo 

possível, normas constitucionais inconstitucionais, de controlar o poder reformador da 

constituição.  A previsão, inclusive, de funções estranhas ao controle de constitucionalidade das 

leis deriva-se do fato de o Tribunal Constitucional, na sua essência, ser garantidor da regularidade 

dos procedimentos democráticos e esta é, por exemplo, a razão da atribuição de competências, por 

exemplo, em matéria de partidos políticos, até mesmo quanto ao controle do seu financiamento, 

por exemplo,
90

. 

 

Discute-se ainda a legitimidade da jurisdição constitucional sob aspecto da 

preponderância do princípio majoritário que estaria acima do próprio princípio democrático em 

                                                           
89 BRITO, José de Sousa e. Legitimidade e legitimação da justiça Constitucional: Colóquio no 10º aniversário do Tribunal 

Constitucional – Lisboa, 28 e 29 de maio de 1993, Coimbra, 1995. p. 39. 
90 AMARAL, Maria Lúcia. O Tribunal Constitucional e o desempenho das funções estranhas ao controlo de constitucionalidade 

das leis.  In: RAMOS, Elival da Silva e MORAIS, Carlos Blanco de. (Orgs.).  Perspectivas de Reforma da Justiça Constitucional 

no Brasil e em Portugal.  São Paulo: Almedina, 2012. p. 32 
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razão de que a vontade da maioria seria sempre soberana, contudo teorias mais modernas e 

substancialmente democráticas defendem inclusive a justiça constitucional por justamente poder 

exercer um direito fundado no princípio contra majoritário, aonde se resguardaria, com base em 

conhecimentos técnicos os direitos das minorias, que pode ser diante do caso concreto, ainda mais 

importante do que a posição defendida pelas maiorias e que se contássemos apenas com a 

representatividade da maioria, tais titulares destes direitos, dificilmente seriam atendidos em suas 

necessidades específicas. 

 

Autores como John Hart Ely
91

 entendem que a jurisdição constitucional que defende e 

protege as minorias contra a lei da maioria, não lesa, mas reforça o próprio princípio democrático. 

 

Ronald Dworkin
92

 defende a justiça constitucional entendendo que só existe 

democracia quando são respeitados os princípios da participação de cada um no processo da 

decisão coletiva, da consideração igual do interesse da cada um, da independência do juízo da 

consciência individual.  Assim o princípio majoritário se aplicaria apenas às questões de política e 

não às relativas aos direitos do homem (direitos e liberdades), questões de princípios. 

 

Autores como John Hart Ely
93

 entendem que a jurisdição constitucional que defende e 

protege as minorias contra a lei da maioria, não lesa, mas reforça o próprio princípio democrático. 

 

Ronald Dworkin
94

 defende a justiça constitucional entendendo que só existe 

democracia quando são respeitados os princípios da participação de cada um no processo da 

decisão coletiva, da consideração igual do interesse da cada um, da independência do juízo da 

consciência individual.  Assim o princípio majoritário se aplicaria apenas às questões de política e 

não às relativas aos direitos do homem (direitos e liberdades), questões de princípios. 

  

Para José de Sousa e Brito, criticando as teorias de Ely e Dworkin, não poderia o 

princípio da separação de poderes sustentar um poder judicial na qualidade de um ―Contra poder‖ 

que se contrabalançaria ao Poder Legislativo. Na verdade, o princípio democrático seria negado 

                                                           
91 Citado por BRITO, José de Sousa e. Legitimidade e legitimação da justiça Constitucional: Colóquio no 10º aniversário do 

Tribunal Constitucional – Lisboa, 28 e 29 de maio de 1993, Coimbra, 1995.  p. 41. 
92

 Citado por BRITO, José de Sousa e. Legitimidade e legitimação da justiça Constitucional: Colóquio no 10º aniversário do 

Tribunal Constitucional – Lisboa, 28 e 29 de maio de 1993, Coimbra, 1995.  p. 41.  
93

 Citado por BRITO, José de Sousa e. Legitimidade e legitimação da justiça Constitucional: Colóquio no 10º aniversário do 

Tribunal Constitucional – Lisboa, 28 e 29 de maio de 1993, Coimbra, 1995.  p. 41. 
94

 Citado por BRITO, José de Sousa e. Legitimidade e legitimação da justiça Constitucional: Colóquio no 10º aniversário do 

Tribunal Constitucional – Lisboa, 28 e 29 de maio de 1993, Coimbra, 1995.  p. 41. 
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caso existisse um poder que não fosse exercido, ainda que indiretamente, em nome do povo 

através da indicação dos representantes eleitos, como vemos na designação dos juízes 

constitucionais que são indicados pelo chefe do executivo e são referendados após sabatina dos 

membros do Senado
95

. 

 

O sufrágio universal, assim, está na base das decisões democráticas, embora não 

assegure o caráter democrático da decisão, pois se assim o fosse, todas as decisões do povo ou dos 

órgãos designados popularmente seriam democráticas, independentemente do conteúdo. 

 

Ensina José de Sousa e Brito que o caráter democrático de uma decisão depende sim 

da adoção direta ou indireta pela maioria, mas depende também de sua conformidade com as 

próprias razões do princípio democrático, com a democracia e com o sistema de princípios. 

 

Cabe dizer ainda que a jurisdição constitucional, bem como, a decisão da maioria são 

dois processos de desenvolvimento da democracia, pois cada uma tem sua racionalidade. Para 

Dworkin, por exemplo, em se tratando de questões políticas, matérias sensíveis à escolha seriam 

decididas da melhor forma, com base me decisões majoritárias, como por exemplo: opção entre 

gastos com educação ou construção de estradas. Ao passo em que se tratando de matéria afeta á 

princípios, como por exemplo: se seria o caso de ser instituída a pena de morte, se se deve abolir a 

discriminação contra as mulheres no emprego, são questões que independeriam do número 

daqueles que as sustentam. 

 

Outro pilar que alicerça a justiça constitucional é a alegação de que os juízes 

constitucionais seriam mais qualificados para a solução de questões de princípio, ou insensíveis à 

escolha, enquanto que parlamentos e os governos seriam mais qualificados, ou podemos dizer até, 

mais legitimados para escolher. 

 

Contudo, na prática, a análise da jurisprudência constitucional, sugere que é a estrutura 

da norma constitucional em questão que tem determinado a maior ou menor sensibilidade da 

matéria.  Por exemplo, o caso recente sobre a questão acerca da possibilidade de interrupção de 

gravidez de fetos anencéfalos (ADPF 64- STF) e HC 124.306-RJ/STF aonde se entendeu que a 

legislação que criminaliza o aborto até o terceiro mês de gestação, nestes casos, viola direitos 

                                                           
95

 Citado por BRITO, José de Sousa e. Legitimidade e legitimação da justiça Constitucional: Colóquio no 10º aniversário do 

Tribunal Constitucional – Lisboa, 28 e 29 de maio de 1993, Coimbra, 1995.  p. 42. 
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fundamentais da mulher, o STF marcou posição no sentido de que a vida e o direito da mulher se 

sobrepõem em alguns casos ao direito a vida intra-uterina que também é bem constitucionalmente 

protegido, embora tenha entendido ser possível legislação que autorize o aborto e que o presidente 

atual da câmara de deputados já tenha declarado que pretende criar comissão especial para propor 

projeto de lei criminalizando expressamente o aborto mesmo antes do primeiro trimestre
96

. 

 

A jurisdição constitucional tem como fundamento de existência os valores processuais 

de independência e da especialização dos juízes, que os tornariam mais qualificados para resolver 

questões insensíveis à escolhas, desenvolvendo por integração os princípios e corrigindo, caso 

necessário, o desenvolvimento dado aos princípios pelo legislador ordinário. 

 

As decisões dos juízes constitucionais prevaleceriam sobre a dos representantes eleitos 

porque a Constituição e o povo assim querem, mas também, com base na doutrina que defende a 

jurisdição constitucional, porque em se tratando de questões que envolvam raciocínio complexo, 

mais do que o respeito a escolhas pessoais, os juízes seriam mais bem qualificados do que o 

legislativo e o executivo, devendo, contudo limitar sua atuação às questões ditas sensíveis à 

escolha, não sendo, contudo o que se observa na suprema corte brasileira.  Podemos tomar como 

exemplo, o fato de que tanto o legislativo quanto os tribunais constitucionais têm competência 

tanto para as matérias sensíveis, quanto às insensíveis, embora em qualificações diferentes e 

inversas nos dois casos, assim, o ideal seria que colaborassem entre si. 

 

No que se refere ao alcance da justiça constitucional, sabe se que a mesma surgiu 

historicamente para que a constituição prevalecesse contra os atos do poder em relação aos 

direitos individuais, a separação dos poderes e sobre tudo entre o poder legislativo e o poder 

executivo, a definição de fronteiras entre os poderes federais e dos estados membros no caso das 

federações, contudo, atualmente, conta com mais funções para que seja efetivamente capaz de 

garantir o cumprimento da Constituição
97

. 

 

Hoje a justiça constitucional também visa a garantia dos direitos constitucionais da 

oposição, eis que hoje é na dialética maioria-oposição, mais do que na contraposição governo 

                                                           
96 CARAM, Bernardo.  Presidente e relator de comissão são contra descriminalizar aborto.  Portal G1.  07/12/2016.  Disponível em: 

http://g1.globo.com/politica/noticia/presidente-e-relator-de-comissao-sao-contra-descriminalizar-aborto.ghtml Acessado em 

27/03/2017. 
97 MOREIRA, Vidal. Legitimidade e legitimação da justiça Constitucional. Colóquio no 10º aniversário do Tribunal Constitucional 

– Lisboa, 28 e 29 de maio de 1993, Coimbra, 1995. p.186.  

http://g1.globo.com/politica/noticia/presidente-e-relator-de-comissao-sao-contra-descriminalizar-aborto.ghtml
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parlamento, que hoje se articulam as democracias modernas
98

, em alguns casos a defesa dos 

Estados membros em face de órgãos centrais do Estado Federal
99

, e em países com minorias 

étnicas, culturais ou lingüísticas, a justiça constitucional é freqüentemente chamada a defender não 

apenas o direito de seus membros a não serem negativamente discriminados face aos demais 

cidadãos, mas também a fim de verem reconhecida de forma efetiva a personalidade e a 

idiossincrasia próprias que a Constituição lhes reconheça
100

. 

 

Os tribunais constitucionais não podem da mesma forma, ser alheios à defesa da 

pluralidade e heterogeneidade social e cultural que hoje se afirma contra valores supostamente 

gerais. Assim, diante da realidade atual dos Estados e da sociedade, na medida em que refletem ou 

devam refletir os novos aspectos na lei fundamental, impõe-se a ampliação do sentido e alcance da 

jurisdição constitucional. 

 

Diante destas novas necessidades sociais, e da atuação mais ativa dos tribunais no caso 

em que queriam salvaguardar direitos das minorias, por exemplo, direitos sociais, e fundamentais 

como um todo, a interpretação e aplicação das normas constitucionais podem se dar de forma 

controvertida, podendo gerar o transbordamento do limite entre uma interpretação/integração e 

uma mutação, aonde o texto da norma fundamental seja inovado de forma a contradizer o texto ou 

mesmo lhe acrescentar o que não está escrito. 

 

Cristina Queiroz diante das teorias a cerca da dificuldade contra majoritária das cortes 

constitucionais, afirma que a Constituição não é o que o Tribunal Constitucional diz que ela é. É 

antes o que o povo agindo constitucionalmente por intermédio dos outros poderes permite ao 

Tribunal Constitucional dizer o que é.  E isto pressupõe uma revisão e reconstrução das criticas 

das concepções jurídico-políticas de interpretação constitucional, em larga medida retiradas das 

categorias jusprivatisticas, no quadro do funcionamento do moderno Estado democrático e 

constitucional.  Entende, contudo, apenas ser possível uma interpretação construtiva, que tenha em 

conta a globalidade do sistema jurídico, os interesses e valores fundamentais de todo aquele que 

                                                           
98 Mais na Europa e EUA do que no Brasil, onde esta divisão entre a situação e a oposição está muito abalada em razão de uma 

maioria de direita ter assumido o congresso nas últimas legislaturas. Ver: Leitão, J. M. Silva. Constituição e direto de oposição: a 

oposição política no debate sobre o Estado contemporâneo. Coimbra: Almedina. 1987. 
99 Não se adequa especificamente ao caso brasileiro. 
100 Vidal Moreira. Legitimidade e legitimação da justiça Constitucional: Colóquio no 10º aniversário do Tribunal Constitucional – 

Lisboa, 28 e 29 de maio de 1993, Coimbra, 1995, p.187. 
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por esta possam resultar afetados, e através de decisões que partam de conceito prévio de 

constituição como projeto político a ganhar e a construir
101

. 

  

Retornamos assim à questão se neste caso, os fins justificariam os meios, tendo-se em 

vista que a sociedade quer o direito e não simplesmente se ater a formalismos a fim de que a 

norma seja mais importante que o bem estar do jurisdicionado. 

 

Há assim indícios de que mutações jurisdicionais que não sejam capazes de contribuir 

com os anseios sociais, criando/reconhecendo direitos, ao contrário, penalizando, ou restringindo, 

eliminando condições mais democráticas, sejam totalmente ilegítimas, por que incompatíveis com 

o próprio fundamento de legitimação da justiça constitucional, devendo estes casos ser reservados 

ao legislador ordinário, se forem o caso. 

 

1.5.1. Competências expressamente previstas dos tribunais /Cortes constitucionais  

 

 

A constituição do Brasil de 1988 elenca expressamente uma série de competências do 

Supremo Tribunal Federal estabelecendo regras gerais que posteriormente foram regulamentadas 

ou pelo próprio Tribunal ou pelo poder legislativo,
102

 mencionando neste estudo apenas as 

pertinentes para o estudo das mutações. 

 

Dispõe o art. 93 da CRFB/88 que Lei complementar, de iniciativa do Supremo 

Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Já no art. 96, I e alíneas combinado 

com o art. 169, do mesmo diploma legal é prevista a competência privativa do STF a alteração do 

número de membros dos tribunais inferiores, criação e a extinção de cargos e a remuneração dos 

seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio 

de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; a criação ou 

extinção dos tribunais inferiores; bem como, alteração da organização e da divisão judiciárias 

 

                                                           
101

 Queiroz, Cristina. (interpretação Constitucional e Poder Judicial) obra já citada. p. 323 
102 SANCHES, Sydney. Legitimidade e legitimação da justiça Constitucional.  Colóquio no 10º aniversário do Tribunal 

Constitucional – Lisboa, 28 e 29 de maio de 1993, Coimbra, 1995. p. 49 e seguintes. 
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O art. 97 da Constituição federal estabelece a competência do órgão Especial do STF, 

para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, desde que o faça 

pela maioria absoluta de seus membros. 

 

O STF, como integrante do Poder Judiciário é, nos termos do art. 99 da CRFB/88, no 

qual lhe é assegurada a autonomia administrativa e financeira, com base no §1º tem competência 

para elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estipulados conjuntamente com os 

demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

Importante é a competência estabelecida no Art. 102 na qual prevê a competência 

precípua do STF para guardar da Constituição, cabendo-lhe com base no inciso I e alíneas: 

processar e julgar, originariamente: a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 

nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do 

Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; nas infrações 

penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos 

Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de 

caráter permanente; o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas 

anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das 

Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do 

Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; o litígio entre Estado 

estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território; as 

causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e 

outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; a extradição solicitada por 

Estado estrangeiro; o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou 

o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do 

Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única 

instância; a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. 

 

Compete da mesma forma, constitucionalmente à Corte Constitucional brasileira o 

julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta 

Constituição, prevista no §1º do art. 102 da CF/88 e regulamentada pela Lei 9.882/99. 
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Outro ponto importante ressaltado pela Constituição é a respeito da eficácia das 

decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade que 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, prevista no § 2º 

do art. 102 da Constituição.  

 

O Art. 103-A prevê ainda a possibilidade de edição de súmulas de jurisprudência, 

aonde o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 

terços dos seus membros, depois de 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, que se encontra 

regulamentada pela lei 11.417/2006. 

 

Diante da competência para editar as referidas súmulas o §3º do mesmo dispositivo 

constitucional prevê a competência do STF para julga a reclamação para anular ato administrativo 

ou cassar decisão judicial que seja proferida sem a aplicação da respectiva súmula, quando 

pertinente à matéria. 

 

Estas são as competências explícitas do STF previstas na constituição, e dentre elas 

está a de elaborar o regimento interno do seu próprio tribunal, a qual se configura em um resquício 

de poder legislativo, completamente compatível com a teoria da separação de poderes que como já 

ressaltado, coloca funções precípuas à determinados órgãos, sem contudo excluir funções atípicas 

de forma residual
103

. 

 

1.5.2. Competências implícitas ou costumeiras  

 

Das competências implícitas podemos tirar aquelas, que apesar de não escritas nas 

constituições textuais, têm pela prática e costume a sua validade firmada.  

                                                           
103 Atualmente tramita projeto de lei n. 280 de 2016 no Senado Federal brasileiro, no qual se discute inclusive algumas destas 

competências residuais do Poder judiciário, que, por exemplo, tem a prerrogativa de julgar seus pares em crimes e regulamentar sua 

própria atuação, o que tem sido questionado, sob o ponto de vista da imparcialidade. Ver projeto de Lei do Senado n. 280 de 2016. 

Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=126377&voto=favor acessado em 27/03/2017. 
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Não obstante a filiação ao sistema do Civil Law e seu culto à codificação decorrente 

das escolas jurídicas como a da Exegese, na qual tem se a máxima de que o texto da lei não deixa 

nada ao arbítrio do intérprete, por este não ter como missão fazer o direito, eis que o mesmo já está 

feito e plasmado no texto
104

, da qual foram expoentes a França, no que diz respeito à legislação 

infraconstitucional tendo em vista influencia de sistemas estrangeiros, temperamentos e 

contestações ocorreram. 

 

Sob influencia dos questionamentos da ordem liberal
105

, dogmas como os da 

supremacia da lei e sua caracterização como expressão da vontade geral foram ao longo da 

segunda metade do século XIX perdendo espaço
106

. 

 

Com a dessacralização do fenômeno legislativo, começam a ser resgatadas as fontes 

antes desprezadas pelo liberalismo, surgindo assim o que Paolo Biscaretti di Ruffia denominou de 

ciclo das constituições democráticas racionalizadas, aparecendo assim as primeiras enumerações 

mais extensas dos direito chamados sociais, ao lado dos direitos de Liberdade e Políticos,
107

 

surgindo inclusive neste momento a questão a acerca da guarda da constituição. 

 

Nos EUA o culto à constituição sempre esteve associado à ideia de que a mesma não 

possuía definitivamente resposta para todos os problemas político-jurídico do país e disto se 

desenvolveram quatro vetores de modificação informal da legislação constitucional segundo C. 

Johnson
108

, quais sejam: leis ordinárias que contêm princípios reputados pela consciência popular 

importantes e intangíveis como os da constituição; interpretação constitucional desenvolvida no 

sentido dos preceitos constitucionais; forma de proceder dos Presidentes que têm fixado a 

interpretação da constituição em vários pontos, somado aos usos e costumes que foram 

acrescentando e definindo formas de agir não previstas pela Constituição. 

 
                                                           
104 Máxima sintetizada no código de Napoleão, sintetizadas nas palavras de Demolombe ―minha bandeira, minha profissão de fé é a 

seguinte: Os textos acima de tudo‖. Ver LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães.  In: Normas Constitucionais não escritas. São 

Paulo: Almedina, 2014. p. 11/12. 
105 A partir, na França com a Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, em 1789. 
106 Começou a ficar evidente que o produto legislativo não era expressão de uma vontade geral, absoluta, racional, popular e sim 

fruto de jogo político desenvolvido com base e, regras preponderantemente formais constantes dos textos constitucionais. A lei, nas 

palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, citado por LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães.  In: Normas Constitucionais não 

escritas. p. 13. Leciona que neste momento, a lei é tirada do seu pedestal, perdendo a solenidade e respeito devido ao que é eterno e 

superior aos caprichos humanos. Verifica-se que a mesma se reduz à expressão da vontade de uma maioria, mutável como 

cambiantes são as maiorias. Passa a lei a ser menos uma limitação ao poder do que um instrumento desse próprio poder, 

instrumento de uma política. 
107 LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães.  In: Normas Constitucionais não escritas. p. 14 
108 Idem. p.15. Citando Marcelo Caetano. 
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Nos EUA é importante frisar que as alterações informais não diminuíram o culto ao 

seu texto, ao contrário vêem reforçando seu culto popular como expressão do espírito de 

independência e de liberdade nacional, mais do que como diploma político, por mais curioso que 

isso possa parecer. 

 

Na verdade, a Constituição estadunidense é uma multiplicidade de textos com 

pluralidade de origens, não unificada em um único documento. À norma constitucional escrita 

somam-se outras não escritas, cuja identificação se dá por meio de interpretação constitucional dos 

órgãos de poder e pelas práticas destes mesmos órgãos no exercício cotidiano de suas 

competências.  

 

Na Europa continental tal fenômeno também é encontrado com a afirmação da 

centralidade e supremacia dos textos constitucionais, com o advento das chamadas constituições 

democráticas racionalizadas
109

 que consagram o modelo de justiça constitucional kelseniano 

abrindo assim espaço para a sedimentação da ―força normativa da constituição de Korrad Hesse. 

 

Mesmo Hesse que desenvolveu a teoria da força normativa da constituição, ou a 

identificou, não desprezou o valor da práxis constitucional que entendeu ser elemento importante 

justamente para que surgisse o sentimento que chamou de vontade de constituição.
110

 

 

Diante deste breve apanhado acerca da possibilidade de normas constitucionais não 

escritas, temos assim que em decorrências da repetição, duração, constância, clareza, opinio iuris, 

pode haver normas, e conseqüentemente competências constitucionais não escritas, podendo ser 

implícitas ou costumeiras. 

 

No constitucionalismo brasileiro atual, podemos citar: o entendimento de que o 

Senado apreciando a indicação do(a) presidente(a) da República para nomeação para o cargo de 

Ministro(a) do STF, pode depreender que o ―notável saber jurídico‖ requer primeiramente 

formação jurídica do indicado, apesar de não expresso na constituição
111

, a competência do(a) 

presidente(a) da República em editar Medidas Provisórias em caráter de urgência, no que diz 

                                                           
109 Racionalizadas, pois são constituições precipuamente acadêmicas, chamadas até mesmo de ―constituições de professores‖, 

porquanto vários ilustres constitucionalistas colaboraram em sua redação, como Preuss na alemã de 1919, Kelsen na austríaca de 

1920 e Posada na espanhola de 1931. 
110 LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães.  In: Normas Constitucionais não escritas. p. 17, citando Konrad Hesse. 
111 LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães.  In: Normas Constitucionais não escritas. p.240 e seguintes. 
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respeito à caracterização desta ―urgência‖
112

; e a prática existente durante o governo Collor de 

―Governo de Gabinete no presidencialismo
113

‖. 

 

Diante destes casos podemos perceber que há indícios de que a Constituição pode ter o 

que a doutrina denomina de normas constitucionais não escritas e com isso, dar azo a 

entendimento de que aos tribunais é legitimo ―criar‖ normas que poderiam estar não 

expressamente no texto, mas que o costume, a prática, a interpretação, a coalizão de forças 

políticas entendam que representem a vontade da constituição. 

 

Partindo-se do pressuposto de que existem normas constitucionais não escritas é mais 

fácil se legitimar em tese normas que possam advir de mutações constitucionais, contudo, o 

caráter das mutações que muitas vezes lhes é atribuído, não pode ser o dado como, por exemplo, 

no caso aonde o Ministro do STF Gilmar Mendes entendeu que a extirpação (entendendo 

desnecessária) da função constitucional do Senado de suspender a execução de ato declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, seria caso clássico de Mutação Constitucional,
114

 

pois neste caso, se se entendesse mesmo a desnecessidade da intervenção do Senado para conferir 

a eficácia erga omnes das decisões definitivas sobre inconstitucionalidade, se estaria criando uma 

norma com conteúdo oposto ao prescrito na constituição, não obstante ter sido provado, que o 

Senado não permaneceu inerte durante anos sem suspender a eficácia de atos normativos, embora 

no geral pudesse se constatar certa inércia ou desídia. 

 

Ao contrário dos casos já enumerados do conceito de urgência para as Medidas 

provisórias, que dependia de interpretação (e que mais tarde foi sanado com a competente 

regulamentação) e do caso do Governo de Gabinete no presidencialismo, visto no governo Collor, 

o qual foi fato episódico, este caso do art. 52, X da CF/88, seria o de promover uma interpretação 
                                                           
112 De fato, a questão da urgência é levada muitas vezes em consideração não propriamente na urgência em si, mas na urgência ante 

a demora usual do legislativo na tramitação e aprovação de projetos de lei, o que em muitos casos pode ter levado o Executivo à 

gozar de uma certa facilidade em ―legislar‖ diante do entendimento firmado pelo STF do que seria no caso concreto os requisitos 

da relevância e urgência, bem como na possibilidade de reedições sucessivas ilimitadas. O que posteriormente foi regulado pela 

Emenda Constitucional n. 32 de 2001.  
113 No final do Governo Collor, já em meio a diversas denúncias, de forma a garantir um mínimo de governabilidade em seu já 

desgastado governo, lançou mão de medida heterodoxa através de uma reforma ministerial, na qual instaurou o que chamou de 

―ministério ético‖ formado por figuras proeminentes da vida política e cultural brasileira sob o qual o governo passou a se sustentar 

politicamente e passou de forma gradativa a assumir a condução dos assuntos governamentais do Estado, deixando o Presidente da 

República numa posição secundária, ainda que permanecesse formalmente como chefe de Governo, prática frontalmente oposta ao 

regime presidencialista, gerando-se uma nova instancia de poder com a competência para inclusive atos privativos do presidente da 

República. Isto, sob a ótica de LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães.  In: Normas Constitucionais não escritas. p. 265. Foi 

situação aonde se deu mais um exemplo de pratica constitucional não escrita, sob a configuração de um precedente ou até mesmo, 

quem sabe, ao ver da autora, de uma convenção constitucional decorrente de acordo entre os envolvidos. 
114 MENDES, Gilmar Ferreira.  O papel do Senado Federal do controle de constitucionalidade: um caso clássico de mutação 

constitucional.  In: Revista de Informação Legislativa.  A. 41.  N. 162.  Brasília, 2004. Em decisão monocrática nos autos da 

Reclamação 4.335/AC do STF, a qual até hoje não foi julgado o mérito. 
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contrária ao texto expresso da lei e de forma continuada, ou seja, retirar para sempre, sem se 

retirar do texto, uma função explícita do Senado Federal, tratando-se assim, não de uma simples 

norma não escrita, mas de uma supressão do texto constitucional, sem a sua devida alteração 

formal. 

 

Se fosse aceita esta tese, de fato, este tipo de mutação poderia, embora até mesmo 

aceita no âmbito de poderes em face de eventual desprestígio do parlamento e supremacia do 

Judiciário no jogo de poderes, ser tida como uma mutação ilegítima.  

 

1.5.3. Interpretação como forma de alargar conceitos e suas competências por parte dos 

interpretes jurisdicionais da Constituição. 

 

 

A Teoria do Estado e da Constituição buscam, até hoje, a fixação de métodos 

dogmaticamente admissíveis de interpretação da constituição, pois a opção da Justiça 

Constitucional por uma hermenêutica alicerçada no método jurídico (pese que integrado pelos 

cânones específicos que inerem à revelação do significado de uma normação aberta e de conteúdo 

político) ou, ao invés, na concretização de princípios através de uma aproximação tópico-

problemática ou mediante ponderações livres, não se reduz a uma questão de técnica jurídica
115

. 

 

As questões hermenêuticas trazem muitas dúvidas quanto ao alcance das 

interpretações e o que exatamente seria legítimo à estas interpretações que ao contrário de 

assegurar a guarda da constituição poderiam mesmo lhe afrontar. Será que o texto, da mesma 

forma, protagonista, ou a ideia e os valores defendidos pela constituição seriam ainda mais 

importantes do que sua própria letra? 

 

Podemos dizer que há métodos interpretativos de embasamento evolutivo que podem 

alterar o sentido estabelecido na norma constitucional ao ajustarem o objeto e âmbito de aplicação 

às variações sociais, valorativas e políticas às quais a referida norma vai ser aplicada no caso 

concreto até mesmo com eficácia erga omnes. 

 

                                                           
115 MORAIS, Carlos Blanco de.  As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação. In:  MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.) Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. 
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No caso especificamente de interpretação da norma, serão utilizados métodos de 

subsunção, de atualização com base na finalidade atual da norma, concretização lógica e 

valorativamente justificada ou mesmo, de uma ponderação constitucionalmente orientada. 

 

Ao contrário, sob a roupagem de uma interpretação, pode haver uma alteração 

informal do texto constitucional promovida pelo próprio órgão encarregado de sua guarda, quando 

com ou sem conexão com a letra legal, a jurisdição constitucional, invoca seus poderes 

―intepretativos‖ para produzir critérios materiais de decisão cujo alcance político e caráter 

inovador, não defluem ―a princípio‖ da semântica do texto da carta Constitucional, 

definitivamente alterando constitutivamente o ordenamento constitucional. Ou seja, no fundo, 

produzem norma materialmente de escalão constitucional sem que o órgão emissor, no caso o 

tribunal que está aplicando a lei constitucional, tenha legitimidade política ou jurídica conferida 

pela Constituição explicitamente
116

 para tal feito. 

 

A diferença entre o que seja mutação e interpretação é de fato de difícil identificação, 

chegando mesmo, parte da doutrina a identificar diversas decisões que seriam de fato meras 

interpretações como se fossem mutações, como bem identificou  Böckenforde
117

, ao fazer uma 

análise seletiva-negativa
118

, sem contudo negar a existência do fenômeno mutacional em alguns 

casos.  

 

Já há outros autores que entendem pela inexistência do fenômeno, afirmando tratar-se 

de mero problema de interpretação, como Peter Häberle
119

, por advogar a tese de que norma 

jurídica só pode ser norma interpretada. A abertura das normas constitucionais torná-las ia aptas a 

receberem a influência de outros ordenamentos, como o do direito europeu, dos valores básicos do 

sistema social e político, de um sistema cultural historicamente determinado, das múltiplas 

expressões do pluralismo social e da realidade cultural
120

.  

 

                                                           
116

 Devemos perquirir se esta legitimidade pode ter sido prevista implicitamente. 
117 BÖCKENFÖRDE.  Estudios Sobre el Estado de Derecho y la Democracia.  Madrid, 2000.  p. 185 
118 Estariam no campo da interpretação, pese a porosidade da linha de demarcação, alterações no âmbito da realidade regida pela 

norma, a concretização de conceitos indeterminados, a concretização de conceitos extrajurídicos presentes na norma e a 

concretização de normas abertas sobre direitos fundamentais com reporte direto ao enunciado normativo. 
119 Cfr. MORAIS, Carlos Blanco de.  As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a 

interpretação e a mutação citando HÄBERLE, Peter.  “Estudios Sobre el Estado de Derecho y la Democracia‖.  Madrid-2000.  p. 

185 
120 MORAIS, Carlos Blanco de.  As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação citando HÄBERLE. Peter.  ―Pluralismo y Constitución-Estudios de Teoria Constitucional de la Sociedad Abierta‖.  

Madrid, 2002.   p. 59 e seg, 62 e seg e 85 e seg. 
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Para este autor as normas constitucionais acompanhariam a evolução social, e a 

interpretação seria sempre variável conforme a época em que fosse feita.  Conforme as 

circunstâncias, a mesma disposição constitucional teria outra relação de significado, resultando 

assim, o que poderia se chamar de outra norma.  Segundo o referido jurista, o pensamento 

pluralista de alternativas permitiria que ―a realidade de hoje pudesse facilmente corrigir a de 

ontem por via da interpretação e com isso ser mesmo dispensa a alteração legislativa.  

 

O professor Carlos Blanco de Morais critica esse entendimento ressaltando que o 

esforço sutil de identificação da mutação com a interpretação coloca em sede de arquitetura dos 

poderes, o problema da competência e da legitimidade do juiz, quando este, prevalecendo-se do 

seu ―status‖ de intérprete autorizado da Constituição, transita da sua anterior posição de ―servo‖ 

para se converter informalmente em ―senhor‖ da Lei Fundamental, estabelecendo o que esta 

significa e impondo esse significado aos poderes e aos cidadãos
121

. 

 

Diante deste quadro, parece temerosa a possibilidade de alargamento da competência 

dos tribunais constitucionais, sem qualquer limite ou sequer balizamento, pois as decisões podem 

ser, receptivas dos anseios populares e benéficas socialmente falando, alargando direitos e 

conferindo maior efetividade às leis, ou maléficas em termos sociais, podendo vir a restringir 

direitos de forma autoritária ou até mesmo promover julgamentos conforme seus interesses 

institucionais e/ou políticos
122

. 

 

O entendimento simplista de que o fenômeno da mutação pudesse ser igualado ao da 

interpretação, ao que parece, pode colocar em xeque o quadro de separação de poderes e trazendo 

à tona ―o problema da competência e da legitimidade do juiz, quando este, prevalecendo-se do seu 

―status‖ de intérprete autorizado da Constituição, transita da sua anterior posição de ―servo‖ para 

se converter informalmente em ―senhor‖ da Lei Fundamental, estabelecendo o que esta significa e 

impondo esse significado aos poderes e aos cidadãos‖
123

 como já ressaltou parte da doutrina. 

                                                           
121 MORAIS, Carlos Blanco de. As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. 
122 Julgamento recente aonde a corte por 6 votos a 3 entendeu que o atual presidente do senado, não obstante, ter se tornado réu em 

ação criminal do STF, não necessita deixar suas funções de presidente do senado, não podendo tão somente suceder o (a) 

presidente (a) da República em caso de vacância do cargo. Note-se que tal decisão se deu, após embate sobre lei visando coibir 

abusos de poder inclusive na esfera do judiciário, cujo referido político, havia a pouco, conferido urgência e em seguida se tornado 

réu em ação criminal proposta há mais de 10 anos, sem que fosse até o momento, sequer recebia da denúncia. ADPF 402 e AC 

4293 
123 MORAIS, Carlos Blanco de. As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. 
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1.5.4. Métodos de interpretação da constituição 

 

A respeito dos métodos de interpretação da Constituição, o professor J.J. Gomes 

Canotilho elenca o que chama de ―método justo‘ como o melhor a ser adotado. Na verdade a 

interpretação das normas em direito constitucional um dos problemas mais controvertidos e 

difíceis na moderna doutrina juspublicista124.   

 

Em termos de interpretação Constitucional, o catedrático entende que na verdade se 

trataria da utilização de um conjunto de métodos diferentes, mas no geral, reciprocamente 

complementares. 

 

O método jurídico ou hermenêutico clássico entende que interpretar a Constituição é 

interpretar uma lei, já que para este método a Constituição é uma espécie de lei. A sua 

interpretação se dará com base nos cânones e regras tradicionais da hermenêutica.  O sentido da 

norma constitucional será obtido através da utilização dos elementos interpretativos: filológico 

(literal, gramatical, textual), elemento lógico (sistemático), histórico, teleológico (elemento 

racional) e do elemento genético.   

 

A articulação destes vários elementos conduz à interpretação jurídica da Constituição, 

aonde o princípio da legalidade (normatividade) é salvaguardado pela dupla relevância de seu 

texto que é visto como ponto de partida e limite da interpretação. 

 

Segundo o método tópico-problemático a interpretação constitucional tem como 

premissas o caráter prático da interpretação (resolução de problema concreto), o caráter aberto, 

fragmentário ou indeterminado da lei constitucional e a preferência pela discussão do problema 

em virtude da abertura do texto das normas constitucionais. Seria método com base em processo 

aberto de argumentação através do pluralismo de intérpretes. Seria uma técnica de pensar 

problemático.  

 

Tal método é criticado por parte da doutrina sob a alegação de poder conduzir à 

casuísmos sem limites, entendendo que a interpretação não deve partir do problema em direção à 

                                                           
124 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.  Coimbra, 2002.  p. 1210 e seguintes. 
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norma e sim o contrário, por ser a interpretação uma atividade normativamente vinculada, sendo a 

letra da lei seu limite125. 

 

A defesa deste método está no fato de que concretamente ele é mais capaz de 

promover a justiça e a paz social, pois o interprete analisará as especificidades do caso concreto e 

a melhor forma não simplesmente de aplicar o direito, mas sim de promover a paz social. 

 

O método hermenêutico –concretizador
126

 é o método que requer do intérprete uma 

pré-compreensão do sentido do texto.  É atividade pratico-normativa que concretiza a norma a 

partir de uma situação histórica concreta na qual o interprete desempenha um papel criador na 

tarefa de obtenção do sentido da norma, atuando o interprete como mediador entre o texto e a 

situação na qual se aplica a mesma, firmando um movimento de ir e vir entre o texto e o contexto 

com a mediação criadora do intérprete.  Este método segue por um pensamento 

problematicamente orientado, mas diverge do método tópico, pois pressupõe o primado da norma 

constitucional em face do problema, ao contrário do método por topoi. 

 

Método científico espiritual é o que se baseia na necessidade de interpretação da 

constituição levando-se em conta: as bases da valoração (ordem e sistema de valores) subjacentes 

ao texto constitucional e o sentido e a realidade da constituição como elemento do processo de 

integração, ou seja, conforme esta linha de pensamento há que se levar em conta o conteúdo 

axiológico ultimo do texto da norma constitucional, visando este método, preponderantemente 

compreender o sentido e realidade de uma lei constitucional. 

 

A metódica jurídica normativo-estruturante
127

 visa investigar as várias funções de 

realização do direito constitucional, captar a transformação das normas e concretizar uma decisão 

prática, ela se preocupa com a estrutura da norma e do texto normativo, com o sentido de 

                                                           
125

 Ver: HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Textos selecionados e traduzidos. São Paulo: Saraiva, 

2009. p. 111 e seguintes. 
126

 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional.  Textos selecionados e traduzidos. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 

110 é método  segundo o qual a interpretação da norma a ser concretizada depende de uma pré compreensão do intérprete e do 

problema real. Este método deve ser dirigido pelo objeto da interpretação, a Constituição, e pelo caso concreto. 
127

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.  Coimbra, 2002.  p. 1214. Segundo o Autor fala-se 

de perspectiva metódica jurídico –funcional quando, na interpretação –concretização das normas constitucionais, se tomam, como 

ponto de partida, as características funcionais das competências de decisão dos vários órgãos constitucionais. Sua base 

interpretativa concretizadora seria: as funções do estado são exercidas por aqueles órgãos que, segundo a sua estrutura interna, 

composição e métodos de trabalho, estão legitimados para tomar decisões eficientes segundo procedimentos justos e para suportar a 

responsabilidade pelos resultados da decisão.  
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normatividade e de processo de concretização. Seu elemento decisivo é a teoria da hermenêutica 

da norma jurídica. 

 

O texto para esta corrente interpretativa é tão somente a ponta do iceberg, 

correspondente em geral ao programa normativo (ordem ou comando jurídico na doutrina 

tradicional), a norma não é apenas o texto, ela abrange também um domínio normativo, ou seja, 

um pedaço de realidade social que o programa normativo apenas parcialmente contempla, assim 

com base neste método, a concretização normativa necessita do elemento resultante da 

interpretação do texto da norma e do elemento resultante da investigação do referente normativo 

(domínio ou região normativa). 

 

O método de interpretação comparativa, que é utilizado em direito comparado e 

costuma ser feito na teoria clássica da interpretação a propósito do elemento histórico128.  

 

Na relação entre a interpretação e atualização de normas constitucionais, cabe dizer 

que o direto constitucional criado pelo poder constituinte pretende de forma consciente ser 

complementado e preenchido. 

 

Mesmo quando o legislador regula a matéria, pode fazê-lo de forma incompleta, 

normas constitucionais podem possuir zonas de densificações,129fixar bases fundamentais para 

evitar a luta política, etc. Pode ainda, haver ausência de normas, por opção intencional do 

legislador, espaços vazios de direito130, etc., razão pela qual, antes que o tribunal proceda a 

integração complementativa, deve verificar se existe lacuna de regulamentação e não os espaços 

vazios de direito ou abertura para a regulamentação infra-constitucional, pois estas ultimas são 

intencionais e tendo o direito constitucional sua eficácia condicionada pelas relações sociais 

concretas a interpretação deve atentar para este fato131. 

 

Para Cristina Queiroz: ―A constituição em sentido moderno apresenta-se como uma 

ordem constitucional textualizada o que significa, dentre outras coisas, a preclusão de regras de 

                                                           
128 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.  Coimbra, 2002.  p. 1214 e seguintes. 
129 Questões que por vontade expressa do legislador constituinte não foram deixadas abertas à concretização posterior por focas 

políticas. 
130 Quando uma conduta, ato ou em geral, uma situação, não se encontram juridicamente nem aprovada, nem autorizada, nem 

ordenada, nem desaprovada, nem permitida, gerando tudo isso que a situação dada não seja objeto nem de pressuposto de fato nem 

de uma conseqüência jurídica. Carl Schimitt citado por Cristina Queiroz, em Interpretação Constitucional e poder Judicial. Obra 

citada. p. 110. 
131 QUEIROZ, Cristina.  Interpretação Constitucional e poder Judicial. Obra citada. p. 110/111. 
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direto costumeiro de natureza pré-constitucional e a sua subsunção pelo direito constitucional não 

escrito, isto é, não textualizado, mas implícito no texto a interpretar, e inequivocadamente objeto 

de uma intenção e decisão constituinte132.
 

 

Neste contexto, há autores como: Hesse, Jorge Miranda e Canotilho, que vão entender 

as mutações tácitas ou silenciosas da Constituição como ato legítimo de interpretação por 

considerarem que se operam em fenômeno inerente à concretização de normas abertas sem a 

necessidade de se apelar à categoria ambígua de costume contra legem de eficácia derrogatória. E 

neste sentido seguiu o Tribunal Constitucional alemão para ir lentamente superando a concepção 

negativista dos direitos fundamentais como meros direitos de defesa em favor de uma concepção 

positiva que estes direitos como princípios estruturais objetivos, requeridos pelo desenvolvimento 

constitucional, no pós II Guerra.133 

 

1.5.5. Mutações informais 

 

Para um maior rigorismo, vale ainda apontar as definições e classificações mais 

modernas do instituto, mencionando a posição acerca do tema de alguns autores da atualidade.  

 

No que diz respeito às classificações utilizaremos a da professora Ana Cândida Ferraz e 

a do professor Michele Cardutti, ressaltando que as mesmas são importantes, pois além de mais 

modernas, delimitam melhor o problema estabelecendo uma diferenciação com fenômenos 

decisórios normais. 

 

A professora Ana Cândida em estudo sobre o tema
134

 examinou o que chamou de 

mudanças não formais provocadas em uma Constituição pela interveniência de outros tipos de 

processos que não o da mudança formal, abordando o tema em forma de teoria constitucional, não 

se prendendo assim à algum ordenamento jurídico específico. 

 

Ao enfrentar o tema, desde logo a autora reconhece que rigidez constitucional não é 

sinônimo de imutabilidade, repousando a eficácia de dada Constituição em sua capacidade de 

                                                           
132 QUEIROZ, Cristina Queiroz. Idem. p. 112. Sobre normas Constitucionais não escritas.  LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães. 

Normas Constitucionais não escritas. São Paulo: Almedina, 2014. 
133

 QUEIROZ,  Cristina. Idem. p.112. 
134 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha.  Processos informais de mudança da constituição: mutações constitucionais e mutações 

inconstitucionais. 1º Edição. São Paulo: Max Limonade, 1986. 
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abarcar na ordem constitucional as vontades e instituições, até mesmo as menores que a 

sustentam. 

 

Burdeau, Loewenstein, Meirelles Teixeira, Biscaretii di Ruffia, são apenas alguns dos 

autores citados pela professora da USP, que reconhecem que o dinamismo social pode acarrear 

uma distorção entre o preceituado em dado momento pelo Legislador constituinte e a realidade 

atual e que esta distorção, muitas vezes é corrigida por governantes, ambiente político ou mesmo 

costumes, e que este fato, não pode ser perdido de vista.
135

 

 

Karl Loewenstein entende por mutações constitucionais aquelas na qual se produz uma 

transformação na realidade da configuração do poder político, da estrutura social ou do equilíbrio 

de interesses, sem que fique atualizada tal transformação no documento constitucional, 

permanecendo o texto da constituição intacto.
136

 

 

O Professor Meirelles Teixeira
137

 entende que a mutação constitucional consiste na 

alteração, não da letra ou do texto expresso, mas do significado, do sentido e do alcance das 

disposições constitucionais através: ora da interpretação judicial, ora dos costumes, ora das leis. 

Tias alterações em geral, se processam lentamente, apenas se tornando claramente perceptíveis 

quando comparadas ao entendimento acerca de cláusulas constitucionais em momentos anteriores, 

cronologicamente afastados um do outro, ou em épocas distintas e diante de circunstancias 

diversas.   

 

Assim, é possível perceber, que as definições de mutação constitucional além de 

divergentes em seus termos, também são empregadas de maneira não muito uniforme, havendo as 

que abarcam em seu conceito, além das mutações que não teriam em si a pecha da 

inconstitucionalidade, aquelas mutações que violentam propriamente a Constituição, e que em um 

confronto com a lei fundamental, não deveriam subsistir como: a lei integrativa inconstitucional, o 

costume contra constitutionem e etc. 

 

Esta é uma questão aonde já se levanta a possibilidade de que uma mudança informal da 

constituição seja compatível com o sistema constitucional sendo assim, apenas em princípio, 

ofensiva à constituição em seus termos textuais, mas não, se analisada em seus ditames de uma 
                                                           
135  FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Idem. p. 6/7. 
136 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Idem. p. 9. 
137 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Idem. p. 9. 
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forma geral, como, por exemplo, as interpretações jurisdicionais que dão sentido renovado à letra 

constitucional, sem, contudo, violá-la. 

 

A classificação assim da Professora Anna Cândida parte do princípio de que há 

mutações constitucionais na qual se altera o sentido, o significado e o alcance do texto 

constitucional sem que, contudo, haja violação de seu espírito, sendo assim esta, espécie, que 

direta ou indiretamente é pode ou não ser acolhida pela lei Magna. 

 

Anna Cândida, adotando precipuamente a classificação de Biscaretti Di Ruffia, entende 

que a realidade constitucional, capaz de promover a mutação constitucional, conforme a 

titularidade do órgão que a promove pode ser agrupada de duas formas:  

 

Mutações constitucionais operadas em virtude de atos elaborados por órgãos 

estatais: 

a) De caráter normativo (leis, regulamentos, etc.) 

b) De natureza jurisdicional (decisões judiciais, notadamente em matéria de 

controle de constitucionalidade das leis); ou  

 

Mutações constitucionais operadas em virtude de fatos: 

a) De caráter jurídico (tais como costumes) 

b) De natureza político-social (por exemplo: normas convencionais ou regras 

sociais de conduta correta frente à Constituição) ou simplesmente práticas 

constitucionais (tais como inatividade do legislador ordinário que, não 

elaborando normas de execução, logra, em substancia, impedir a realização 

efetiva de disposições constitucionais) 

 

Por mutações inconstitucionais, Ferraz entende aqueles processos informais de mutação 

constitucional que desbordam os limites da mutação considerada constitucional para 

configurarem-se em verdadeiras inconstitucionalidades, ou seja, aquelas que impedem a efetiva 

aplicação da Constituição. 

 

O professor Italiano Michele Cardutti, exarou em texto de sua autoria o entendimento de 

que mudança material da constituição não deveria ser tida como sinônimo de mudança informal.  

Para ele, citando as palavras de Loewenstein: "as inevitáveis acomodações do direito 
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constitucional à realidade constitucional realizam-se só de duas maneiras, às quais a teoria geral 

do Estado deu o nome de reforma constitucional e mutação constitucional. Assim, uma 

Constituição não é jamais idêntica a si própria, estando constantemente submetida ao pantha rei 

heraclitiano de todo ser vivo".
138

 

 

Desta forma haveria como modalidades de reforma formal da Constituição a emenda e a 

revisão, e como mudança informal a que se operasse sem qualquer mudança em seu texto.  Esta 

também chamada de: mutação constitucional, transição constitucional ou revisão informal 

(Canotilho), processos oblíquos (Tércio Sampaio Ferraz Júnior), processos não formais ou 

mudança material (Milton Campos), vicissitudes constitucional tácita (Jorge Miranda)
139

. 

 

Estas nomenclaturas indicam que o critério utilizado foi o de que como formais seriam 

entendidas as mudanças previstas e autorizadas expressamente no texto da Constituição e 

informais aquelas que se dessem por processos não regulados. 

 

Ensina ainda o professor italiano, que ao se analisar a natureza de um ato ou atividade 

jurídica sob o ponto de vista material se estaria analisando a sua substancia, sob o seu ponto de 

vista formal estar se ia analisando o processo de formação deste ato ou sua atividade.  Por esta 

razão, os meios difusos
140

 de mudança constitucional têm natureza informal, isto é, material. 

Assim, embora informal, a mutação é de natureza materialmente constitucional. 

 

Para Cardutti, como advindas de processo difuso e temporal, as mutações podem ser 

geradas de diversas formas, inclusive ―formais‖, seria qualquer forma aonde se atualizasse o texto 

normativo.
141

 

 

Ainda segundo o mesmo autor, existem classificações das mutações que as diferem 

quanto à modalidade de mutação informal em: a) aquelas derivadas de atos e fatos normativos, b) 

derivadas de processo interpretativo, e c) as derivadas do exercício das funções.  
                                                           
138 CARDUCCI, Michele. Sobre a distinção entre mutações constitucionais informais "puras" e "impuras".  Revista Brasileira de 

Estudos Constitucionais – RBEC.  Ano 4. N. 15, Belo Horizonte, 2010. Disponível em: 

<http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70674>. Acesso em: 28 de maio de 2014.   p. 1. 
139 CARDUCCI, Michele. Sobre a distinção entre mutações constitucionais informais "puras" e "impuras".  Revista Brasileira de 

Estudos Constitucionais – RBEC.  Ano 4. N. 15, Belo Horizonte, 2010. Disponível em: 

<http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70674>. Acesso em: 28 de maio de 2014.   p. 1. 
140 O termo difuso é empregado também no sentido de que estas mudanças não possuem um sentido ou ordem, surgem da 

necessidade constante de adaptação dos preceitos constitucionais à uma dada realidade. 
141 Esse entendimento deve se ao fato de que, por exemplo, atos legislativos, decisões judiciais e até atos do executivo, os quais são 

atos formais, podem gerar a mutação. A diferença é que estes atos, embora formais, não são expressamente previstos como hábeis à 

―modificar‖ uma norma constitucional.  
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As derivadas de atos ou fatos normativos poderiam ser as decorrentes de: atos 

normativos de modificação, substituição, derrogação de disposição constitucional, mudança do 

sistema de fontes (decodificação, desregulamentação, autonomia e subsidiariedade), de fatos 

normativos suplementares do texto constitucional (consuetudinário, convenção constitucional, 

prática integrativa), ou atos/fatos normativos dos ordenamentos supranacionais. 

 

As derivadas da interpretação poderiam decorrer: da interpretação do texto 

(Interpretationswandlung), da transformação dos conceitos expressos no texto constitucional, ou 

de recurso à interpretação das fontes externas ao sistema constitucional estatal. 

 

Já as derivadas Através das funções poderiam se dar: por causa da falta de exercício de 

uma função (Nichtausübung), por omissão das obrigações constitucionais previstas no texto, ou 

por intervenções aditivas ou manipulativas das sentenças dos juízes. 

 

Quanto aos seus possíveis autores as mutações podem ser identificadas como 

produzidas por: os Estados na dinâmica federal (Ungeschriebenes Verfassungsrecht), os sujeitos 

políticos em sua autonomia política - os Autores não Judiciais, os juízes constitucionais nacionais, 

ou por juízes internacionais dos direitos e da liberdade (Corte Interamericana de direitos humanos; 

Corte de Justiça da União Europeia; etc.) 

 

Há ainda classificação que identifica as mutações conforme a sua finalidade ao ser 

produzida em: a) Interna ao Estado: como vontade de afirmação de um só assunto constitucional 

como poder de conteúdo não previsto na Constituição (Wille zur Macht - Choice within 

constitutional rules - ato de poder), ou de vontade de representação dos princípios e regras de 

solução de casos ou conflitos entre vários sujeitos constitucionais (Wille zur Verfassung - Choice 

of the constitutional rules - atos retóricos de juízes); b) Externa ao Estado: como finalidade 

fundamental de ordenação da integração multinível, sobre os esquemas formais de garantia e de 

competência das fontes jurídicas (Primauté comunitária) 

 

Há autores italianos como C. Lavagna, P. Biscaretti di Ruffia, G. De Vergottini, G. 

Morbidelli, que dividem as mutações em apenas dois grupos; o das alterações por força dos atos 

públicos, os quais podem possuir caráter normativo ou jurisdicional e o das alterações que 



65 
 

ocorrem em virtude de fatos, os quais podem ter caráter jurídico ou político-social, assim como as 

mutações derivadas de práticas constitucionais
142

. 

 

Para Carducci todas estas teorias têm por base o entendimento de que todos os métodos 

de trabalho e de interpretação do direito constitucional são hábeis a produzir mudanças difusas em 

uma Constituição, afetando sentido, significado e alcance de dispositivos que dizem respeito ao 

programa normativo do texto ou ao âmbito de cada particular norma constitucional. 

 

Estas modificações são silenciosas e atualizam determinada norma constitucional em 

face de mudança na dinâmica da realidade social.  E precipuamente, a atividade interpretativa, ao 

apresentar-se como meio de mutação constitucional, poderá mudar o significado da norma, 

atribuindo-lhe novo sentido. 

 

Da mesma forma, as leis formais ao darem inquestionável exigibilidade à determinada 

norma constitucional podem promover mudanças difusas, mostrando-se em três contextos: 

técnico-linguístico; b) antinômico; c) lacunoso
143

. 

 

Assim, como a professora Ferraz, baseada em Biscaretti Di Ruffia, o Professor Cardutti, 

por sua vez alicerçado no posicionamento de Ronaldo Guimarães Gallo, aprecia a distinção que 

pode ser feita entre mutações constitucionais constitucionais e mutações inconstitucionais, às 

denominando respectivamente de: mutações constitucionais puras e impuras. 

 

Esta diferenciação é importante, pois é fato, que há algumas mutações constitucionais, 

aonde o traço de inconstitucionalidade, comum em todos estes processos, é facilmente perceptível 

a ponto de desbordar os limites de forma ou fundo, fixados pelo constituinte, e de observância 

obrigatória pelos órgãos de aplicação constitucional
144

. É importante da mesma forma, devido ao 

                                                           
142 CARDUCCI, Michele. Sobre a distinção entre mutações constitucionais informais "puras" e "impuras".  Revista Brasileira de 

Estudos Constitucionais – RBEC.  Ano 4. N. 15, Belo Horizonte, 2010. Disponível em: 

<http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70674>. Acesso em: 28 de maio de 2014.   p. 4. 
143 No que tange ao contexto antinômico, percebe-se que o produto legislado não está, também, imune a antinomias, ou seja, duas 

ou mais normas se apresentarem conflitantes. Nesse conflito de normas, a doutrina desenvolveu critérios mediante princípios 

jurídico-positivos para solucionar as antinomias aparentes. Quanto ao contexto lacunoso, verifica-se que o produto legislado está 

impregnado dos problemas relativos à incompletude (formal) do sistema jurídico. Ver: CARDUCCI, Michele. Sobre a distinção 

entre mutações constitucionais informais "puras" e "impuras".  Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC.  Ano 4. N. 

15, Belo Horizonte, 2010. Disponível em: <http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70674>. Acesso em: 28 de 

maio de 2014.   p. 5. 
144 O professor Carducci, em obra já acima citada, identifica como mutações inconstitucionais as ―(...) advindas de pressões 

efetivadas por determinados grupos (ainda que representativos de determinada parcela da sociedade), de práticas governamentais, 

legislativas ou judiciárias, ou ainda de complementações legislativas.‖ Aonde se teria que ―O que se tem são transformações 

daquela concepção jurídica desenvolvida por forte influência de setores dos poderes ou da sociedade (ou então por órgãos que não 
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fato de que mesmo mutações inconstitucionais podem surtir efeito, a depender de sua modalidade 

e do grau de violação ao texto constitucional, mas sobre tudo da aceitação social acerca de sua 

validade e eficácia. 

 

Questão que se mostra muito intrigante atualmente e que diz respeito ás mutações ditas 

puras e impuras é a o do chamado ―transconstitucionalismo europeu‖ como transição 

constitucional, pois normas de direito comunitário podem vir indiretamente a contradizer normas 

de direito constitucional dos Estados e assim promover verdadeiras mutações impuras conforme 

atinja clausula pétrea e princípios estruturantes do sistema interno por exemplo.
145

 

 

Ainda á respeito de definições e classificações das Mutações constitucionais, mister é 

ressaltar a definição e classificação do professor Jorge Miranda, para o qual, as mutações 

constitucionais seriam espécies de vicissitudes constitucionais, entendendo-se este termo como 

relativo à quaisquer eventos que se projetassem sobre a subsistência da Constituição ou de 

algumas das suas normas
146

. 

 

Tais vicissitudes assim, conforme o ilustre professor poderiam ser classificadas: quanto 

ao modo, quanto ao objeto, ao alcance, quanto as suas conseqüências sobre a ordem constitucional 

e quanto à duração de seus efeitos, entendendo ainda que tais distinções seriam suscetíveis de se 

entrecruzarem, propiciando assim um quadro bastante complexo.  

 

Para Miranda, as vicissitudes quanto ao modo podem ser expressas ou tácitas. Serão 

expressas quando decorrentes de um evento constitucional à elas especificamente dirigido, ficando 

ou podendo ficar alterado o texto. Serão tácitas, quando o evento é apenas um resultado indireto e 

nestes casos o texto permanece, modificando-se tão somente o conteúdo da norma.  

 

                                                                                                                                                                                              
a representam na sua totalidade) com suas ações‖. Entendimento com o qual não coadunamos, pois pouco importará se as mutações 

serão estimuladas ou realizadas por um ou outro setor ou órgão da sociedade, o que fará a mutação ser inconstitucional será a 

inovação trazida ao texto que contrarie o seu sentido trazendo, por exemplo, um retrocesso em princípios democráticos, trazendo 

em Estados federados mais centralismo, anulando ou restringindo direitos fundamentais, ou seja, o que tornará uma mutação 

inconstitucional apenas pode ser o seu teor. 
145 Para uma abordagem rápida ver CARDUCCI, Michele. Sobre a distinção entre mutações constitucionais informais "puras" e 

"impuras".  Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC.  Ano 4. N. 15, Belo Horizonte, 2010. Disponível em: 

<http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70674>. Acesso em: 28 de maio de 2014.   p. 8. 
146 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional- tomo II. 7ª Edição revista e atualizada. Coimbra: Coimbra Editora, 2013. 

p. 170. 
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Desta classificação podemos perceber que para o autor as alterações formais da 

constituição seriam vicissitudes expressas e as alterações tácitas seriam o que chamamos aqui 

neste trabalho de mutações constitucionais. 

 

Quanto ao objeto poderiam ser total, ou parcial; sendo o caso de total divergiria 

propriamente de uma modificação constitucional, pois neste caso Constituição seria substituída 

formalmente por outra, que poderia afrontá-la totalmente ou simplesmente ser uma transição 

constitucional, aonde a constituição anterior até mesmo a poderia prever ou autorizar. Já as 

parciais, não poderiam atingir princípios definidores da ideia de Direito que caracteriza a própria 

Constituição, sob pena de desvirtuar o sistema que a então constituição criara e estruturara. 

 

Quanto ao alcance poderiam ser gerais ou abstratas conforme a natureza da norma que 

versassem e quanto às conseqüências sobre a ordem constitucional distinguir-se-iam conforme 

colidissem ou não com a integridade e continuidade, sendo que as que não colidissem caracterizar-

se-iam, portanto em uma evolução constitucional e as que colidissem em uma ruptura
147

.  

 

Vicissitudes com ruptura ou alterações constitucionais strictu sensu, podem se perfilar, 

assim às vicissitudes totais por ambas quebrarem a continuidade da constituição, embora possa 

haver vicissitudes totais na continuidade (nova constituição advém respeitando regras orgânicas e 

processuais da carta anterior) e vicissitudes parciais na descontinuidade (nas rupturas não 

revolucionárias).  

 

No que se refere a casos aonde ocorreram decisões judiciais na qual em tese poderiam 

se tratar de mutações informais impuras ou as mutações strictu sensu a doutrina tem se mostrado, 

pelo menos em parte contrária a sua validade. 

 

O professor Carlos Blanco de Morais aponta a decisão relativa ao caso Roe vs Wade, 

na qual a Suprema Corte Estadunidense sob a presidencia de Earl Burguer (1969-1986) passou a 

admitir o direito ao aborto por vontade da mulher.  Sentença esta que foi alvo de duras críticas até 

mesmo por não originalistas como John Hart Ely, que considerou que tal direito não estaria 

previsto na constituição dos EUA e que ―valores‖ e princípios que não possuem objeto definido 

                                                           
147 Esta classificação quanto os efeitos sobre a ordem constitucional é feita pelo professor Jorge Miranda é baseada na distinção 

feita por Adolf Merkl entre alterações constitucionais imanentes e transcendentes, conforme ocorram com ou sem observância dos 

termos prescritos na Constituição. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional- tomo II. 7ª Edição revista e atualizada. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2013. p. 172. 



68 
 

como a dimensão material do devido processo legal passariam a correr risco de serem 

transformados em qualquer coisa que a Corte Suprema pretendesse.
148

 

 

Na doutrina italiana se aventa o exemplo da sentetença n.º16 do Tribunal 

Constitucional
149

 que teria fixado limites não previstos à admissibilidade do referendo, e as 

sentenças nºs 29 de 1979 e 15 de 1982 que teriam introduzido o instituto da suspensão de garantias 

constitucionais, transfornando-se segundo autores italianos, em verdadeiras sentenças criativas de 

normas constitucionais, eis que tal instituto não tem previsao constitucional fora do quadro de 

exceção nela previsto
150

. 

 

Apontam-se ainda como exemplo de decisão mutacional jurisdicional, no direito 

brasileiro, os acórdãos que reconheceram o direito ao casamento civil de pessoas do mesmo sexo 

através do julgamento da ADIN 4277 e da ADPF 132, na qual o Supremo tribunal federal através 

de uma interpretação conforme, segundo o autor, inadequada para o caso, derrogou a previsão 

constitucional de que o instituto da união estável envolveria apenas pessoas de sexos diversos, o 

que para Manoel Gonçalves Ferreira filho teria se configurado em uma mutação constitucional.
151

 

 

Em Portugal, elenca ainda o mesmo autor e sobre ainda o tema de união de pessoas do 

mesmo sexo o AC n.º 121/2010 que em tese teria desvitalizado, ou derrogado tacitamente por 

força de interpretação restritiva, o disposto no n.º 2 do art. 16 da CRP, que dispõe no sentido de 

que as normas sobre direitos fundamentais devem ser interpretadas de forma integrada à 

Declaração universal dos Direitos do Homem (DUDH), cujas normas possuem hierarquia 

constitucional no ordenamento jurídico português. 

 

Dispõe o art. 16 da (DUDH) que homens e mulheres têm o direito de casar-se e de 

constituir família, integrando assim a Constituição Portuguesa, o que para o festejado autor, 

resultaria na inadmissibilidade de casamento de pessoas do mesmo sexo, tendo, contudo a Corte 

constitucional na aventada decisão, fundamentado seu julgado no fato de que tal declaração 

                                                           
148 MORAIS, Carlos Blanco de , As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. 
149 Antonio D‘Atena aponta que na experiência do Tribunal Constitucional italiano, se um lado sobreviveram as sentenças 

interpretativas de rejeição, de outro, se registrou um declínio das sentenças interpretativas de acolhimento, com exceção das 

aditivas, as quais, sempre numerosas, revelaram-se um instrumento insubstituível.  
150 MORAIS, Carlos Blanco de. As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação. (Obra já citada) 
151 MORAIS, Carlos Blanco de . Idem. 
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apenas teria aplicabilidade dentro do Direito português aonde promovesse uma interpretação mais 

favorável aos direitos fundamentais da prevista no texto da Constituição, nunca mais restritiva. 

 

E outro exemplo de mutação constitucional por decisões aditivas seria o controverso 

acórdão nº 353/2012, que na declaração de inconstitucionalidade do orçamento daquele ano, sem 

qualquer fundamentação mais profunda, modulou os efeitos de sua decisão, não obstante o 

disposto nos n.º 4 e n.º 1 do art. 282 da CRP. 

 

O Professor Manoel Gonçalves constata já em idos de 2012 que a constituição de 1988 

mudou bastante desde sua promulgação e não só devido às suas hoje mais de 95 emendas formais, 

mas que a mesma sofrera alterações também aonde seu texto não fora formalmente modificado. 

Para eles, estas mudanças seriam casos em que se promovesse uma nova compreensão de valores, 

surgimento de problemas insuspeitados pelo constituinte, aceitação de práticas que geram 

convenções e a descoberta de normas não escritas, mas implícitas
152

. 

 

Casos há, e já foram elencados alguns onde a mudança informal passa a ir tão longe 

que configura segundo aponta a doutrina, uma mutação constitucional, promovendo novo sentido, 

que de tão longe do original considerado em bloco, poderia ser tido como exprimindo uma nova 

Constituição. 

 

Manoel Gonçalves aponta como exemplos de decisão com caráter mutacional: a 

decisão na qual o Supremo entendeu cabível a reedição de medidas provisórias mesmo sem 

previsão constitucional e ao contrário, dava a entender pela impossibilidade antes da promulgação 

da emenda n.º32/2001; a decisão que fixou o numero de vereadores ―regulamentando‖ o art. 29 da 

CRFB antes da EC n.º58/2009, o estabelecimento através do Superior Tribunal Eleitoral da 

fidelidade partidária, não prevista na constituição, a ―regulamentação‖ do art. 103, §2º da CF/88 

também através de sentença aditiva do STF que considerou autoexecutável o referido dispositivo 

assumindo assim o tribunal a competência para suprir as lacunas nas decisões que declarassem a 

inconstitucionalidade por omissão. 

 

Elenca-se ainda dois casos aonde a questão mutacional foi preterida pelas casas 

legislativas, mas chancelada pelo STF, quais sejam: a Emenda Constitucional que inseriu o art. 
                                                           
152 FERREIRA FILHO, Manoel. Alteração e mudança da Constituição. O caso brasileiro Alteração e mudança da Constituição. O 

caso brasileiro. Disponível em: http://profmgff.blogspot.com.br/2013/10/alteracao-e-mudanca-da-constituicao-o.html acessado em 

04/01/2017. 

http://profmgff.blogspot.com.br/2013/10/alteracao-e-mudanca-da-constituicao-o.html
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103-A na CF estabelecendo a possibilidade de o STF editar súmulas vinculantes, e que por si só já 

seria questionável do ponto de vista da separação de poderes, tendo o tribunal às editado para 

estabelecer ―normas‖ circunstanciadas, com fundamento nitidamente político, como no caso das 

súmulas: n.º 11 sobre o uso de algemas e da súmula 13 sobre o nepotismo, e a promulgação da Lei 

9.868/99 na qual se previu, contrariando o texto da constituição a modulação dos efeitos das 

decisões a cerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis em controle abstrato
153

. 

 

Aponta ainda a decisão acerca do julgamento do HC 82.959-7/SP pelo STF da 

Relatoria do Min. Marco Aurélio, julgado em 23/03/2006, no qual foi reconhecida a 

inconstitucionalidade de norma que excluía há pelo menos 10 anos a progressão de regime em 

cumprimento de pena pela prática de crimes hediondos por violação do art. 5º, LXVI da CF/88, 

apenas para os cumprimentos em curso ou posteriores á decisão
154

. 

 

Não obstante tal decisão, que de fato havia sido dada em controle difuso, um juiz 

monocrático do Estado do Acre se recusou a aplicar o referido entendimento, sob a alegação de 

que para que fosse conferido o efeito erga omnes á decisão do STF, seria necessário ato do senado 

Federal no termos do art. 52, X da CF.  A decisão do juiz monocrático foi alvo da Reclamação n.º 

4.335/5-AC e nestes autos o Relator Min. Gilmar Mendes sustentou a procedência do pedido 

alegando a desnecessidade de atuação do Senado Federal para suspender os efeitos da norma com 

eficácia erga omnes quando a mesma fosse proferida no controle concreto por entender derrogado 

por mutação constitucional o inciso X do art. 52 da CF.  

 

Embora tal reclamação não tenha ainda sido julgada, por ter a matéria perdido o objeto 

com a edição da súmula vinculante 26 que estabeleceu a progressividade no cumprimento da pena, 

mesmo nos crimes hediondos.  Como se pode ver tratam-se de decisões tendentes a alterar a 

estrutura do sistema de separação de poderes e em alguns casos da democracia representativa 

adotada pela constituição e integrante de seu programa normativo e que muitas das vezes são 

prolatadas sem maiores fundamentações. 

 

                                                           
153 FERREIRA FILHO, Manoel. Alteração e mudança da Constituição. O caso brasileiro Alteração e mudança da Constituição. O 

caso brasileiro. Disponível em: http://profmgff.blogspot.com.br/2013/10/alteracao-e-mudanca-da-constituicao-o.html acessado em 

04/01/2017.  Neste caso, seria uma mutação constitucional via legislativo, que por razões institucionais foi chancelada pelo STF. 
154

 Seria caso de mudança de entendimento em nossa opinião, na qual, o STF entendeu que a textualidade da constituição deveria 

prevalecer no que concerne á determinação expressa de cumprimento de pena de forma progressiva. 
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Não obstante a doutrina, e às vezes, como vimos, o próprio Tribunal emissor use no 

direito pátrio ou estrangeiro, como fundamentação o instituto que chamam de ―Mutação 

Constitucional‖, na verdade, dogmaticamente tais decisões podem não possuir o caráter 

mutacional.   

 

Como se já não bastasse ou até mesmo por causa desta dificuldade em definir o que 

seja o instituto, tem notado-se tanto na doutrina quanto nas decisões dos Tribunais 

Constitucionais, mais especificamente no tribunal constitucional brasileiro, uma tendência a se 

alargar ainda mais o conceito (básico) do que se poderia entender por mutação, chegando mesmo, 

em alguns casos, a banalizar o instituto e gerar uma sensação de que se a decisão for motivada sob 

o nomem iuris de mutação, seria o bastante para que a mesma fosse legítima. 

 

O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em palestra proferida no curso de 

mestrado em direito constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2013-

214), demonstrou seu entendimento no sentido de que os tribunais brasileiros têm justificado pela 

interpretação o que na verdade é criação. A interpretação tem sido pretexto para criação
155

. 

 

A doutrina mais preponderante acerca do instituto tem se posicionado no sentido de 

entender como limite de uma mutação, seu texto
156

. Não obstante, o Tribunal Constitucional 

brasileiro não tem se inibido em acrescentar ou suprimir palavras ou frases nas normas 

constitucionais, mudando-lhes, em várias oportunidades, totalmente o sentido, como vimos nos 

exemplos acima. 

 

Importante assim é tentar identificar uma mutação constitucional, sabendo da 

dificuldade em se encontrar uma definição satisfatória, do ponto de vista dogmático para o 

instituto. 

 

                                                           
155 A respeito da construção constitucional Adriano Sant‘Ana Pedra ensina que trata-se de técnica utilizada pela Suprema Corte dos 

EUA, na qual esta em seus julgados, cria, constrói o próprio direito, em determinadas circunstancias de premência e necessidade 

com a finalidade de suprir eventuais deficiências ou imperfeições do ordenamento jurídico. Para uns, construction seria espécie de 

interpretação, pois toda interpretação implicaria em construção; já para outra corrente com a qual nos filiamos, a construção seria 

instituto diverso, pois enquanto que a construção retiraria conclusões por meio de elementos já existentes, dados e indicados pela 

linguagem empregada, a interpretação prestar-se-ia a ―revelar‖ o sentido da própria linguagem das palavras ou símbolo. Ver 

PEDRA, Adriana Sant´ana. Mutação constitucional: interpretação evolutiva da Constituição na democracia constitucional. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2012. 127/128. Para nós, a mutação é de fato uma criação. A questão é saber se o STF pode ou não 

legitimamente criar normas de direto constitucional. 
156

 A nosso sentir o texto não seria limite da mutação e sim limite para a atuação do juiz, tudo que transbordasse o texto seria 

mutação, o que não necessariamente seria tido como mutação tida como impura. Hesse entende como limite da mutação o texto. 
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A definição do Constitucionalista português Canotilho é tida como uma das melhores, 

e para o autor toda norma possui elementos ou componentes fundamentais de duas dimensões, que 

carecem de articulação: programa normativo e domínio ou setor normativo. 

 

O primeiro (programa normativo) compreenderia o resultado de um processo parcial 

de concretização (interpretação), ou seja, o texto seria o ponto de partida para a concretização da 

norma e o segundo (setor normativo), seria o resultado de outro processo parcial de concretização 

que seria a análise dos elementos empíricos, dados reais (fatos jurídicos, fatos materiais)
157

. Para o 

renomado jurista a norma seria o produto, o resultado da interpretação. 

 

Assim, o mesmo entende que as mutações constitucionais separadas do normal 

processo interpretativo seriam alterações não formais da Lei fundamental de natureza exogenética 

(ou seja, modificações que nasceriam a partir de um meio ou realidade exterior à própria norma).  

Como tal, envolveriam uma criação de normas constitucionais fora do processo formal de revisão 

que violariam o compromisso constitucional, pelo que seriam juridicamente inadmissíveis, sendo 

uma construção mais restritiva do conceito de mutação, com a vantagem de sua simplicidade.  

Contudo, para o jurista Carlos Blanco esta definição não chega a resolver diversos problemas, 

deixando, por exemplo, de qualificar todas as alterações jurisprudenciais à Constituição portadora 

de novidades normativa
158

. 

 

Conclui Carlos Blanco, lecionando que na verdade, nenhuma dessas mudanças assume 

uma ruptura com a identidade da Lei Fundamental resultante do compromisso constituinte, mas 

também nenhuma tem uma correspondência com o enunciado textual da Constituição de forma a 

poder enquadrar-se num processo típico de interpretação evolutiva
159

.  

 

Nos casos elencados até aqui, embora Manoel Gonçalves entenda que em sua maior 

parte altera-se a estrutura do sistema de separação de poderes e em alguns casos da própria 

democracia representativa adotada pela constituição, promovendo mudanças no programa 

normativo, sendo muitas das vezes prolatadas sem maiores fundamentações, Carlos Blanco de 

                                                           
157 VARGAS, Denise Soares. Mutação Constitucional via decisões aditivas. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 49/50. 
158 MORAIS, Carlos Blanco de.   As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. 
159 MORAIS, Carlos Blanco de , As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. 
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Morais entende que na generalidade dos casos não se respeitou ou se teve em conta a letra da 

Constituição, mas tão pouco se abalou o ―compromisso constitucional‖ no léxico de Canotilho.  

 

E isto, por serem os exemplos dados de alterações maioritariamente exogenéticas e 

carecerem de aptidão rupturista em relação à identidade da lei Fundamental.  Para o Doutor 

lisboeta, situar-se-iam, estes casos, fora do campo das mutações segundo o critério aduzido pelo 

constitucionalista de Coimbra, mas também não seriam passiveis de encaixar no programa de uma 

operação hermenêutica ordinária.  

 

A professora Anna Cândida da Cunha Ferraz, como já ressaltado, apresenta definição 

de mutação constitucional de forma mais abrangente, associando as mutações à processos 

informais ou indiretos que alteram o significado e alcance do texto constitucional, sem que sua 

letra seja alterada ou seu espírito, correndo à margem do poder reformador ou de revisão
160

. 

 

Para a autora, os limites do intérprete na concretização da norma são os então fixados 

pelo próprio texto constitucional e transpassados estes limites, seria a mutação inconstitucional.  

Não mencionando a autora paulista, contudo a questão da inovação política e a consolidação 

temporal da decisão, as mudanças pontuais do sentido que podem não ser acolhida pela 

comunidade jurídica e/ou política não para impedir a sua prolação, mas para impedir a repetição 

da decisão em casos congêneres, o que faria com que a decisão com caráter de inovação do texto 

não entrasse de fato para o mundo jurídico. 

 

No que diz respeito ao enquadramento pela autora de hipóteses de interpretação 

evolutiva como casos de mutação constitucional; podemos afirmar que a doutrina muitas diverge 

sobre o enquadramento destas hipóteses como expressão do fenômeno da mutação constitucional. 

 

O ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Luiz Roberto Barroso, entende o 

fenômeno da mutação como fenômeno mais profundo do que a simples mudança de 

jurisprudência, tendo em vista que para o referido jurista a mudança de jurisprudência ocorreria 

em razão de mera alteração do ponto de vista do julgador ou por mudança na composição do 

tribunal
161

. 

 

                                                           
160 Idem. 
161 VARGAS, Denise Soares. Mutação Constitucional via decisões aditivas. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 65 
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A professora Denise Soares Vargas entende que a interpretação evolutiva ocorreria em 

virtude da aplicação da Constituição à hipóteses não contempladas quando de sua elaboração e 

promulgação por não existirem nem terem sido antecipadas à época, mas que se enquadrariam 

perfeitamente no espírito e possibilidades semânticas da letra da constituição, cujo exemplo 

clássico é a aplicação das normas a cerca da liberdade de expressão aos veículos virtuais. 

 

Böckenförde em suas ―notas sobre o conceito de mudança da Constituição‖ observa 

que a chamada interpretação constitucional evolutiva imprime transformação no sentido dos 

preceitos sem que se pudesse tecnicamente falar em mutação constitucional, ao que acrescentamos 

tratar-se do panta rei heracliano de todo o ser vivo, constatando Loewentein que uma constituição 

não é jamais idêntica a si própria.
162

 

 

Com o passar do tempo o sentido das normas vai mudando através de circunstancias 

ou desenvolvimento políticos, jurídicos ou econômico-sociais e estas situações podem provocar 

por si só variações e inclusive mudanças profundas não se tratando especificamente de mutação 

constitucional.
163

 Seria para o autor o que C. Schmitt chamou de ―a situação global de um 

ordenamento ou de uma unidade política‖, o que significa dizer que esta situação global da 

constituição jurídica é um momento, mas não seu critério determinante. 

 

Há casos em que o que ocorre é uma modificação do significado de uma norma 

constitucional, o que não é o mesmo que a mudança do conteúdo da norma, ou seja, a modificação 

do significado pode ser produzida por uma mudança nas circunstancias no âmbito da realidade e 

da via a que se refere a norma constitucional e em tal caso, o que ocorre é que aparece uma função 

nova ou distinta para a norma, o que demonstra que o conceito de ―mudança‖ constitucional é um 

conceito de ―trama grossa‖ que precisa de uma ulterior precisão
164

. 

 

O conceito do autor de mutação constitucional é de reforma tácita da constituição que 

se produz de forma paralela ou no lugar da reforma da constituição que está regulada formalmente 

na norma fundamental e se encontra vinculada a um procedimento e à maiorias específicas, o que 

se produz então é uma reforma constitucional que afeta seu conteúdo normativo material, sem que 

se produza uma reforma formal.  O que não for dogmaticamente enquadrado como mutação 

                                                           
162 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.  7ª Edição. p. 1229. 
163 BÖCHENFORDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre El Estado de Derecho y La democracia. Madri: Editorial Trotta, 2000. p. 

181. 
164 BÖCHENFORDE, Ernst Wolfgang. Obra já citada p.182 
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constitucional neste sentido terá tratamento diferenciado, podendo conforme o caso também ser 

válida ou não, tendo, contudo, critérios diversos para tanto
165

. 

 

A delimitação do conceito dogmático de Böckenförd é feita por exclusão entendendo 

como não sendo mutações constitucionais fenômenos aonde houvesse: i) alterações no âmbito da 

realidade da vida regida pelas normas (por exemplo: a extensão do âmbito de proteção da 

liberdade de radiodifusão a outras tecnologias afins); ii) norma constitucional que admitisse, 

dentro de certos limites, a possibilidade de configurar de modos diferentes um âmbito de realidade 

e da vida e o legislador fizesse uso desta possibilidade (como o direito de propriedade privada nas 

suas múltiplas acepções: liberal, vinculação social, etc.); iii) a produção de mudanças na aplicação 

de conceitos constitucionais indeterminados, pois a concretização destes direitos pode por 

natureza levar o intérprete em diferentes direções , estando todas, embora diferentes, cobertas pela 

norma constitucional de conteúdo indeterminado (caso do ―interesse público de excepcional 

relevo‖); iv) a aplicação de norma constitucional que remete em seus conceitos a circunstâncias 

extrajurídicas, ou seja, aonde há a concretização de princípios que declaram valores metajurídicos 

e normas que se agregam a realidades ideológicas ou técnicas, os quais podem ser concretizados 

com apelo a axiomas situados fora do direito ( como as referências a ―costumes‖, ao conceito de 

―ordem pública ou moral pública‖ , a penas ―degradantes‖) e; v) o desenvolvimento jurisdicional 

de princípios e normas abertas em matéria de direitos fundamentais , dentro da margem de decisão 

reservada à interpretação (sendo neste universo que, pese o facto de o intérprete dever vincular-se 

ao conteúdo objetivo da norma e o seu texto, a interpretação evolutiva resvala para a mutação)
166

. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, o desenvolvimento jurídico em direito constitucional é 

a tarefa de complementar e aperfeiçoar o direito constitucional diferenciando-o e enriquecendo-o 

mediante interpretação e aplicações práticas, nos casos aonde há margem para a decisão e quem 

guia esta concretização jurídica da norma constitucional é a própria Constituição através das 

prescrições específicas, gerando um desenvolvimento ou um aperfeiçoamento da norma, o que não 

pode ser chamado de fato de ―mutação constitucional‖, não obstante promova uma mudança 

constitucional, pois seu objetivo não é modificar a constituição, ainda que advertida ou 

inadivertidamente possa produzir mudança em certa medida
167

. 

 
                                                           
165 BÖCHENFORDE, Ernst Wolfgang. Obra já citada. p.185 
166 BÖCHENFORDE, Ernst Wolfgang. Obra já citada p.189 e Morais, Carlos Blanco. As mutações constitucionais implícitas e os 

limites jurídicos: autopsia de um acórdão controverso.  In: FELLET, André e NOVELINO, Marcelo (Orgs.).  Constitucionalismo e 

Democracia. Salvador: Editora Juspodium, 2013. p. 514. 
167 Böchenförde, Ernst Wolfgang. Obra já citada. p.191. 
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Blanco de Morais identifica ainda três atributos que diferenciariam a mutação 

constitucional propriamente dita de figuras afins como: o poder constituinte, o poder de revisão e a 

interpretação evolutiva da Lei Fundamental, sendo eles: i) a alteração informal gerada no 

significado das normas da constituição positiva; ii) a inovação política inerente a essa alteração; 

iii) e a respectiva consolidação da decisão no tempo e/ou sua repetição em casos congêneres. 

.  

Importante além da exclusão das hipóteses aventadas por Böckenförde, é avaliar 

qualitativamente, em cada caso concreto, o grau de inovação política que rodeia a alteração do 

sentido de um preceito constitucional para que seja possível se começar a traças um marco 

diferenciador entre os fenômenos da mutação constitucional e da interpretação evolutiva. 

 

Inovações que envolvam manifestação de vontade primária imprimam novo conteúdo 

a preceito constitucional nele não previsto, alterando o significado original da norma revelando 

critério político diverso do estabelecido pelo legislador produzem um distanciamento do 

significado material da norma de seu texto e do pensamento do legislador com o produto da 

interpretação. . E quando maior o distanciamento afetando o núcleo identitário da norma, temos 

mais chances de ter o que se chama de mutação constitucional dogmaticamente falando.  

 

O fenômeno é mais visível quando tal alargamento da conexão entre significado 

material e seu texto se dá nas normas chamadas reitoras do estatuto do poder e dos direitos de 

liberdade, ou seja, quando no caso de decisões judiciais de conteúdo transformador, redutivo, 

ablativo, ampliativo é relativo á normas estabelecedoras de competências expressas dos órgãos de 

soberania e dos seus freios e contrapesos, da eficácia vinculante das normas sobre a normação e 

sobre a garantia da Constituição; nestes casos há chance de haver mutações constitucionais de 

fonte jurisprudenciais ante o transbordamento dos limites próprios de uma revelação do direito 

posto para adentrar em um campo legiferante. 

 

É possível, por exemplo, utilizando-se o princípio da subsidiariedade ou através de 

conexão material, por via judicial, se atribuir a um órgão ou a outro, competências que lhes foram 

constitucionalmente conferidas de forma concorrente o que se situa na esfera hermenêutica. 

 

Todavia, quando através de decisões aditivas, competências são atribuídas à órgãos 

diversos dos prescritos, em favor de outro, sem qualquer suporte na letra ou na sistemática 

constitucional, tal decisão projeta-se na esfera das mutações, sendo exemplos o Ac. N. 494/99 do 
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Tribunal Constitucional Português que decidiu pela existência de uma reserva material de tratado 

(cuja aprovação é ato exclusivo do Parlamento), ligada à disciplina inovadora ou primária de 

qualquer tipo de matéria por convenção internacional, o que na pratica reduz a competência do 

governo para aprovar acordos internacionais em todas as matérias não reservadas ao parlamento 

que a alínea c) do nº 1 do artº 197º da CRP lhe confere
168

. 

 

No que se refere ao fator tempo, o professor Francisco Fernandez Segado, assim como 

Konrad Hesse, não consideram como elemento constitutivo do conceito de mutação constitucional 

o fator temporal, por não entenderem este como fator determinante. Para eles os processos que dão 

lugar a uma mutação constitucional não teriam relação alguma com o caráter mais ou menos 

remoto da entrada em vigor da constituição, podendo quando muito gerar mutação pelo desuso.
169

 

 

Contudo, embora de fato, o fenômeno da mutação não pareça ter correlação com a 

vigência da constituição que altera, o fator tempo é elemento da mutação quando se verifica a 

capacidade do fenômeno em se perpetuar no tempo, ou seja, para que a decisão que possua os 

demais elementos de caráter mutacional seja como tal considerada, é indispensável que a mesma 

se protraia no tempo o que será caracterizado pelo fato de o entendimento firmado na decisão, que 

no caso, ofende o programa normativo, vá além do caso concreto, sendo reiterada em casos 

congêneres sem oposição relevante, não se configurando em decisão episódica, como bem 

entendeu o professor Carlos Blanco acerca do entendimento firmado pelo Min. Gilmar Mendes em 

seu voto no julgamento da Reclamação 4.335/AC- STF, aonde o mesmo restou isolado, nem 

chegando o julgamento a ser concluído no qual defendeu a caducidade do inciso X do art. 52 da 

CF pelo desuso, decorrendo deste fato a autorização para o STF, mesmo em controle concreto de 

constitucionalidade, promover a suspensão da norma declarada inconstitucional, sem necessidade 

de ato do Senado federal
170

. 

 

                                                           
168 MORAIS, Carlos Blanco de , As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. 
169 SEGADO, Francisco Férnandez.  In: MORAIS, Carlos Blanco de  e MENDES, Gilmar Ferreira  (Orgs.). Mutações 

Constitucionais. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 117. 
170 Blanco assim continua o esclarecimento:  Na verdade não só essa competência do Senado entronca em precedentes oriundos de 

diversas constituições brasileiras, como também, a mesma câmara parlamentar não deixou, na vigência da Constituição de 1988, de 

exercitar esse poder, embora o faça raramente, sendo certo que a ocorrência da suposta mudança não só dividiu o Tribunal, como 

não foi aceite por uma boa parte da comunidade jurídica ou pela própria instituição parlamentar envolvida. Por outro lado, cabe 

dizer que a referida decisão não chegou a cair em desuso, pois o julgamento não chegou ao fim tendo ocorrido pedido de vista por 

vários anos e após, ter sido editada sumula vinculante que pacificou a matéria, não chegando assim a ter ocorrido hipótese de 

mutação.  Ver MORAIS, Carlos Blanco de , As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a 

interpretação e a mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São 

Paulo: Saraiva, 2016. 
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1.5.6. A natureza da mutação constitucional 

 

Böckenförde menciona que a questão sobre a ―natureza da mutação constitucional‖ 

pode referir-se a relação entre o direito constitucional e a realidade constitucional, a relação entre 

norma e realidade, entre ser e dever ser, que existe em que pese os postulados neokantianos de 

falta de vinculação ou de um estrito dualismo entre ambos
171

. 

 

As mutações surgem sob a suspeita de inconstitucionalidade e se solidificam conforme 

o poder de seu órgão emissor e aquiescência da comunidade jurídica e não possuem limites pré-

estabelecidos; o poder de reforma, é vinculado, não pode auto determinar-se, devendo-se adequar 

estritamente ao disposto pelo poder constituinte originário. 

 

Há que se relacionar ainda a mutação constitucional com o poder constituinte, pois 

embora seja a mutação constitucional fruto do chamado por alguns, de Poder constituinte 

difuso
172

, que possuiria poderes inovadores, tal qual o constituinte originário, assumindo ambos, 

natureza existencial, não sendo por essência disciplinados ou disciplináveis, nascendo da realidade 

dos fatos,
173

adquirindo vigência e validade com a própria força dos fatos consumados, há 

diferenças entre os institutos como bem lembrava JELLINEK
174

.  

 

Para o autor alemão o poder constituinte originário possui características de instituir e 

fundar uma ordem jurídica, de ser poder juridicamente ilimitado
175

, constituindo fonte primária de 

soberania, não sendo passível de invalidação, possuindo fonte popular expressa diretamente ou 

pelos seus representantes, ao passo que a mutação constitucional adviria de poder derivado, de 

alcance limitado que atuaria de forma pontual alterando determinado dispositivo de uma 

                                                           
171 BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang.  “Estudios Sobre el Estado de Derecho y la Democracia”.  Madrid, 2000.  p. 182 
172 BURDEAU, Georges.   “Traité de Science Politique”.  Paris, 1969-IV.  p. 246 e seg; FERRAZ, Anna Candida.  “Processos 

Informais (…)” op. cit, p. 381. 
173 Embora haja corrente doutrinária que entenda que mesmo o poder constituinte é limitado pelo direito Natural e em certa 

maneira, atualmente nas sociedades modernas ocidentais, limitado pelos conceitos dos Estados Democráticos de Direito . Ver 

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional – Constituição, Tomo II, 7ª edição. Coimbra, Editora Coimbra. 2013. P. 139 

e seguintes. 
174 Constituições que não respeitaram integralmente o respectivo processo pré-estabelecido (Constituição norte-americana), 

critérios materiais e orgânicos de elaboração normativa ( Constituição francesa da V República) ou a liberdade do decisor 

constituinte (Constituição portuguesa de 1976) consolidaram-se temporal e politicamente e assumiram plenos efeitos constitutivos. 

O mesmo sucede com numerosas mutações constitucionais, em que alterações normativas manifestas ao significado das normas se 

impõem pela não oposição à força dos fatos, sobretudo quando são crismadas por poderes togados, como os tribunais 

constitucionais e tribunais internacionais. MORAIS, Carlos Blanco de , As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a 

fronteira crítica entre a interpretação e a mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  

Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. 
175 Correntes doutrinárias entendem haver certos limites. Ver: FERREIRA, Manoel Gonçalves. O poder Constituinte. 6ªed. São 

Paulo- Saraiva, 2014. P.  134 e seguintes. 
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constituição já estabelecida sem a pretensão de alterar o texto e a identidade constitucional. Sua 

força criadora constitui poder limitado e dependente podendo ser invalidada pela justiça 

constitucional ou desconstituída pelo poder de revisão; não possui legitimidade popular e 

democrática
176

 e não visa criar nova ordem jurídica ou política, pois resulta de solução dada por 

seu órgão prolator à caso específico através de práticas, costumes e decisões que vão se 

sedimentando e impondo-se nos interstícios da legitimidade legal-racional de uma Constituição 

posta. 

 

Acrescentamos ainda o fato de que o poder constituinte originário tem como regra o 

estabelecimento de normas gerais para situações abstratas, ao passo que as mutações 

constitucionais têm como regra a solução de casos concretos, ou seja, embora as mutações 

incidam em normas constitucionais alterando o texto, em geral de normas abstratas, aquelas visam 

um fim específico: resolver questão em concreto.  Assim, alteram o sentido de uma norma abstrata 

para que diante de um caso concreto possa ser tomada determinada medida, como por exemplo, o 

entendimento firmado a cerca do art. 226 da CF que embora textualmente mencione a relação 

homem/mulher, se refira diante das proteções da carta constitucional também às relações 

homoafetivas para que possa ser regulamentado o direito civil decorrente destas uniões, tal qual, o 

casamento entre homem e mulher, por exemplo: sucessão, direito previdenciário, guarda de filhos 

do casal e etc. 

 

O Blanco de Morais entende, contudo que há casos aonde conforme o tipo de mutação 

e seu objeto a mesma pode sim reconduzir a um ―poder constituinte difuso quando promover 

―alteração tácita do sentido da Constituição que contrarie ostensivamente o programa político 

normativo da Lei Fundamental e o compromisso constituinte (como seria retirar a um órgão de 

soberania poderes que a Constituição expressamente lhe atribui e conferi-las a outro)
177

‖. 

 

Em situações aonde a decisão prolatada ou mantida por jurisprudência reiterada, sob a 

concordância tácita ou expressa da comunidade jurídica, promover alteração tácita do sentido da 

Constituição contrariando ostensivamente o programa político normativo da Lei Fundamental e o 

compromisso constituinte (como seria retirar a um órgão de soberania poderes que a Constituição 

expressamente lhe atribui e conferi-las a outro) o poder mutacional adquire natureza jurídica de 

                                                           
176 Em tese. 
177 MORAIS, Carlos Blanco de , As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. 
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poder constituinte difuso, neste aspecto, passível de se afirmar como um novo poder constituinte: 

a Constituição conservará o texto perdendo contudo a integralidade de sua força normativa, eis 

que, a mesma será deslocada para os atos mutacionais com legitimidade questionável, embora não 

questionados. 

 

Leciona mais uma vez o professor Blanco a respeito deste tipo de alterações, das quais 

são exemplo a incorporação nas constituições dos Estados de tratados da União Europeia que 

alteram elementos como signos identitários e redesigna competências: ―Teremos quanto a este 

ponto, um problema crítico a respeito das mutações: é que, sejam elas constitucionais ou 

inconstitucionais a sua subsistência no tempo, sem oposição redunda num facto consumado, uma 

imposição existencial análoga a um fenômeno constituinte (ou, nalguns casos, a uma revolução).  

À medida que uma mutação, mesmo impura ou inconstitucional, se consolida sem ser declarada 

inválida ou questionada pelo poder democrático, maior a hipótese de se transformar numa prática 

convencional com o estatuto de soft law, em norma constitucional cogente, ou na alavanco de uma 

transição constitucional‖
178

.  Como vimos, autores como Härbele
179

 entendem que o problema da 

mutação é questão tão somente de interpretação. 

 

Dos atos jurídicos dos quais podem originar mutações constitucionais, os mais 

característicos são de fato, os atos jurisdicionais, pois ao judiciário cabe a interpretação da lei 

fundamental a fim de controlar a constitucionalidade das leis e das Emendas à Constituição e a 

atividade criativa no processo hermenêutico é uma realidade no sentido de que interpretar não é 

apenas revelar, mas produzir um sentido.
180

 

 

F. Müller citado por Denise Vargas entende que a interpretação do sentido literal é 

apenas um dos elementos da concretização da norma e concretizar para o autor significa produzir a 

norma diante da provocação pelo caso de conflito social
181

. 

 

Nesta visão, a constituição deve ser compreendida, interpretada e concretizada, pois 

não se consubstancia em obra acabada, abrindo-se neste processo hermenêutico espaço para que o 

aplicador do direito dê-lhe nova interpretação, importando em uma mutação constitucional.  

                                                           
178  MORAIS, Carlos Blanco de , As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. 
179 Citado por BLANCO. Idem. Em nota n.º 121.  
180 VARGAS, Denise. Obra citada. p. 47. 
181 VARGAS, Denise. Obra citada p. 53/54. 
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Por esta corrente, adepta do sistema constitucional aberto, a mutação na verdade não 

existiria, ou seria tão somente uma mudança característica dos sistemas constitucionais de 

constituição escrita, aonde quanto maior adaptabilidade esta tivesse ao longo dos anos, seja por 

que via fosse, maior a sua chance de se protrair no tempo, como, por exemplo, a constituição 

estadunidense. 

 

Para os positivistas, no entanto as mutações existem e divergem do instituto da 

interpretação quando os órgãos que a interpretam e executam inovam politicamente ao invés de 

revelarem e/ou atualizarem o direito decidido, indo além de suas competências e/ou não seguindo 

os procedimentos formais para tais mudanças. 

 

O professor Blanco elenca hipóteses nas quais a pretexto de interpretar o Tribunal 

passa a proferir decisão com conteúdo de mutação constitucional a qual para o professor passa a 

carecer de validade quando: 1) resulte do uso de cânones ou técnicas hermenêuticas defeituosas, 

tais como de analogias proibidas pelo método jurídico, interpretações restritivas ou extensivas 

dogmaticamente infundadas ou interpretações conformes que não possam ser tecnicamente 

aplicadas ―in casu‖; 2) rompa, sem qualquer fundamentação material, com precedentes 

interpretativos firmados pela própria jurisprudência sobre o significado de um preceito; 3) se 

revele ilógica em face do disposto no texto constitucional e da sua sistemática ou contrarie 

objetivamente o enunciado normativo; 4) envolva a criação, fora de qualquer consenso jurídico 

sobre a matéria, de critérios primários de decisão política, gerados a partir de princípios ―neutros‖ 

sem objeto definido, com ou sem assento constitucional; 5) e manipule o sentido ou o real impacto 

dos fatos referentes ao ―ambiente normativo‖ de forma a construir ―ex novo‖ uma norma feita à 

medida da espuma do momento que não tenha arrimo no enunciado ou na prática da Lei 

Fundamental.
182

 

 

Toda esta discussão repercute no fato de que para parte da doutrina qualquer decisão 

judicial, que inove ou chancele inovação no sentido da constituição, logicamente sem alteração 

prévia de seu texto pelas vias formais seria independentemente do conteúdo, ofensiva à 

legitimidade do povo, que da mesma forma, para grande parte das correntes positivistas apenas 
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 MORAIS, Carlos Blanco de , As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 
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pode ser efetivada de forma representativa. Ocorre que, nos sistemas representativos modernos o 

déficit de representatividade tem sido muito grande, tornando-se corriqueiro, e até mesmo para 

não dizer muito ―normal‖, o financiamento de campanhas por grandes grupos econômicos e que 

demonstram o completo desvinculamento do eleito com o eleitor individual. 

 

Fato notório tem sido o voto por partido, que embora vedado em algumas 

constituições, tem se tornado recorrente, impedindo o parlamentar de divergir da orientação 

partidária para votar determinada matéria, não obstante suas propostas pessoais assumidas no 

decorrer de sua campanha para com seus eleitores. 

 

Onde está o comprometimento do legislativo e da representatividade do poder que 

emana do povo e é exercido em nome seu nome quando são levantadas estas questões?
183

 

 

Não se está a defender que juízes assumam o poder para legislar, até mesmo porque 

não há da mesma forma aqui, a defesa da validade de decisões com caráter mutacional 

irrestritamente. O que se busca defender é uma análise mais coadunada com os fatores reais que 

tem promovido deturpações na representatividade do povo e por outro lado a análise do conteúdo 

das decisões, até mesmo porque, atualmente, não há sistema jurídico que preveja um custodio para 

o custódio. 

 

Em não havendo quem regule as decisões proferidas em última instancia pelo Tribunal 

Constitucional as discussões sobre validade e conteúdo, tornam-se um tanto quanto inócuas, 

contudo no que diz respeito à futuras decisões e sedimentação de entendimentos, são de extrema 

validade. 

 

Há quem entenda que se tornando mais fácil o processo de revisão constitucional, se 

aliviaria o problema, ao menos em relação ao número de questões sem regulamentação específica 

na constituição ou com conteúdo mais vago, todavia, as constituições que se pretendem protrair no 

                                                           
183 O que se rebate aqui com a possibilidade de o judiciário atender direitos das minorias, atentar mais a conceitos científicos do 

que valores morais e éticos conservadores, fazer valer direitos implicitamente contidos em princípios de direitos fundamentais 

contrário a interesses privados financiadores de campanhas parlamentares, e etc. De fato, o judiciário pode eventualmente ser 

corrompido e proferir decisões que não representem o bem estar geral e a paz social, e é por isso que se busca a defesa da análise 

do conteúdo da decisão mutacional e suas repercussões no âmbito do bem estar social, ao invés de se analisar friamente uma 

alteração que tenha sido promovida independentemente do aval do poder constituinte reformador. Da mesma forma, a decisão será 

válida, sob pena de os críticos serem acusados de desobediência ou de buscarem quebra de legalidade, todavia, as criticas e/ou 

apoio que vão repercutir nos casos vindouros são bastante relevantes e devem se fundar também no conteúdo da decisão, ou seja, se 

a mesma atingiu anseios populares contribuindo para a paz social. E isto porque, como já ressaltado, o direito visa a paz social, não 

sendo um fim em si mesmo. 
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tempo, em geral, possuem conceitos indeterminados e uma série de normas abertas, justamente 

para que o intérprete com o passar do tempo possa ir adaptando a norma ao tempo em que a 

mesma é aplicada. Entretanto, a constituição brasileira que já conta desde a sua promulgação com 

mais de 90 emendas, não tem se mostrado imune à mutações. 

 

Como já ressaltado a mutação constitucional não é um instituto jurídico, mas um 

fenômeno que afeta, em maior ou menor grau, a generalidade constituições.  Fenômeno que é 

possível: classificar, limitar, ainda que vagamente, prevenir e conter, entretanto não suprimir, eis 

que irradia de realidades nascidas no mundo do ser, tal como os fenômenos da natureza. 

 

E assim, como fenômenos naturais podem ser devastadores como tempestades, 

vulcões e maremotos, podem ser vitais como a chuva, o sol e as marés. 

 

1.5.7. Conceitos controversos 

 

Estudiosos divergem em alguns pontos acerca do ideal conceito do fenômeno da 

mutação gerando uma problemática acerca da identificação do problema. 

 

A doutrina publicista alemã no final do século XIX constatou ser possível hipótese onde 

haveria ausência de coincidência entre a realidade constitucional e a realidade formal da 

Constituição, ou seja, casos em que a rigidez constitucional prescrita em seu texto por vezes não 

era capaz de prevenir modificações informais em seu teor.  

 

Paul Laband e Georg Jellinek, dois membros desta escola, são os primeiros a identificar 

e teorizar o fenômeno
184

.  

 

A época de Weimar foi momento fecundo para o desenvolvimento do instituto, pois a 

inexistência de tribunal constitucional isento para analisar a validade da aplicação das leis por 

parte do chefe do executivo, fez com que ocorressem aberrações na aplicação destas, gerando um 

profundo desvirtuamento da constituição então em vigor, numa visão que se opõe ao 

procedimento lógico-dedutivo positivista que identifica o texto com a norma. 
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 BULOS, Uadi Lamego. Mutação Constitucional. São Paulo, Saraiva, 1997. p. 90. 
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Hoje, não obstante previsão de processos formais de reforma do texto constitucional e 

Tribunal específico para zelar pela conformidade das leis com o texto constitucional, bem como, 

da aplicação destas conforme o texto maior, vemos como possíveis e até certo ponto presentes no 

quotidiano de Estados, e muitas vezes através da atuação jurisdicional, certos desvirtuamentos do 

texto constitucional. 

 

Cabe dizer, que mesmo para as correntes não positivistas, que não possuem o mesmo 

apego à letra da lei, a discussão é importante, pois o sentido da mesma pode vir a ser alterado de 

uma forma que venha, por exemplo, a suprimir direitos. 

 

De qualquer forma, hoje o tema das mutações está relacionado a reflexões como: a 

estabilidade da ordem constitucional versus a constante necessidade de interpretação e adaptação 

da constituição às transformações da realidade, segurança jurídica versus a efetividade normativa, 

a realidade constitucional versus a necessidade de efetividade das normas constitucionais e a 

estática estabilidade versus dinamicidade. 

 

Está também em voga na constatação do caráter ―contrafactual‖ das normas 

constitucionais aonde o Poder constituinte como um ―poder conservador‖ se perpetua no tempo 

fazendo com que o presente pretenda controlar o futuro
185

. E embora tal afirmação pareça muito 

autoritária, há que se lembrar que muitas vezes as normas e princípios codificados na 

Constituição, visam salvaguardar conquistas democráticas alcançadas em momentos 

revolucionários ou pré-revolucionarios como objeto de um reassentamento das forças políticas de 

determinado Estado. Logo, a manutenção de seus termos pode ser algo bom ou ruim, conforme a 

classe econômica atingida e o teor das próprias normas. 

 

Toda esta problemática diz respeito à falta de correspondência entre a realidade 

constitucional e o texto da constituição, e em face do caráter estruturante do referido texto, bem 

como, o de conter normas que se configuram em garantias e direitos dos cidadãos de um dado 

Estado, não é tão inofensiva a sua contrariedade. 

  

                                                           
185 CARDUCCI, Michele. Sobre a distinção entre mutações constitucionais informais "puras" e "impuras".  Revista Brasileira de 

Estudos Constitucionais – RBEC.  Ano 4. N. 15, Belo Horizonte, 2010.  p. 2. 
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Paul Laband (1838-1918)
186

, foi o primeiro a apresentar o problema da mutação 

nominando-o e constatando sua existência teoricamente, ao verificar que uma constituição pode se 

transformar à margem dos mecanismos formais de reforma.  Ele verificou em seus trabalhos que a 

Constituição do Reich foi transformada sem o acionamento dos mecanismos previstos para a sua 

reforma. 

 

Percebeu que sendo a Constituição um ente normativo, mesmo esta sendo formulada 

visando a continuidade e unidade do sistema jurídico, ela pôde ser transformada pela ação do 

Estado sem sua modificação formal.  

 

Atribuiu à este fato, dentre outros, a característica corriqueira das normas 

constitucionais de possuir dispositivos de significado subordinado e passageiro, de escasso 

interesse para a maior parte do povo e de que a essência real do direito do Estado plasmada na 

Constituição poderia ser modificada radicalmente sem que seu texto o fosse
187

. 

 

Georg Jellinek (1851-1911)
188

, também pertencente à escola publicista alemã, foi o 

primeiro a tratar teoricamente do assunto, verificando que em muitos casos a rigidez 

constitucional se constituiria em garantia insuficiente para que fosse assegurada a força normativa 

da constituição, pelo menos em alguns de seus dispositivos. 

 

A força capaz de promover a mutação constitucional, apesar de ser forte, não promovia 

como a força revolucionária ou a das chamadas transições constitucionais
189

, uma nova 

constituição; pelo contrário, mantinha formalmente a Constituição como um todo, revogando, 

contudo, informal e tacitamente apenas alguns de seus dispositivos. 

  

Jellinek utilizou o parâmetro da intencionalidade para diferenciar a mutação de reforma 

constitucional, eis que para ele as mudanças promovidas pela mutação constitucional adviriam de 

atos não necessariamente conscientes da alteração que promoviam no texto constitucional. Para o 

autor, tais mudanças seriam produzidas quando a normatividade constitucional fosse modificada 

                                                           
186

 PEDRA, Adriano Sant´ana. Mutação constitucional: interpretação evolutiva da constituição na democracia constitucional. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 80. 
187 PEDRA, Adriano Sant´ana. Mutação constitucional: interpretação evolutiva da constituição na democracia constitucional. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 80. 
188

 PEDRA, Adriano Sant´ana. Mutação constitucional: interpretação evolutiva da constituição na democracia constitucional. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 81. 
189 Entendido pelo professor Jorge Miranda como a mudança de regime ou de constituição material. MIRANDA, Jorge Manual de 

Direito Constitucional- tomo II. 7ª Edição revista e atualizada. Coimbra: Coimbra Editora, 2013. p. 116/117. 
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pela realidade político-social, sem que se alterasse regularmente a forma textual, mas que 

ocorresse transformação em seu conteúdo.
190

 

 

Jellinek identifica que as mutações poderiam advir não só do executivo na aplicação das 

leis, mas também dos tribunais ao interpretá-las, embora na época, na Alemanha, não existisse 

sistema de controle de constitucionalidade judicial, ao contrário dos EUA.
191

 

 

Muito influenciado por Ferdnand Lassalle
192

 e sua tese de Constituição como o 

resultado dos fatores reais de poder, as relações reais de poder Lassaleanas explicam-se e se 

conectaram à tese Jellinekiana da força (ética e histórica) normativa do fático. 

 

A conclusão a que chega o ilustre professor, embora não tenha resolvido 

normativamente o fenômeno, é a de que mesmo as Constituições escritas rígidas não poderiam 

evitar que se desenvolvesse junto à elas um direito constitucional não escrito, nascendo assim 

irremediavelmente princípios constitucionais de índole material
193

, pois entendia que o direito 

seria fruto de um compromisso entre diferentes e até mesmo opostos interesses.  Estes 

compromissos resultariam não apenas dos interesses envolvidos em si, mas do poder social dos 

detentores de cada um dos interesses em jogo e conforme a prevalência momentânea de um ou 

outro poder, sua interpretação do que fosse ―a Constituição‖, ou seja, do que fosse: legal, legítimo 

ou ―constitucional‖ prevaleceria. 

 

O mundo não seria apenas do dever ser (Sollen), mas do ser (Sein), pois que os 

conceitos jurídicos seriam tão somente meras abstrações que interfeririam no modo como se 

dispõem as normas jurídicas, embora tais abstrações conectem se á um substrato real. 

 

De acordo com o professor alemão Rudolf Smend (1882-1975)
194

 o Estado seria 

integração, e Constituição seria o ordenamento jurídico desta integração. O Estado deveria ser 

estudado pelas ciências do espírito (ciências humanas), não sendo também algo material estático e 

                                                           
190 PEDRA, Adriano Sant´ana. Mutação constitucional: interpretação evolutiva da constituição na democracia constitucional. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 82. 
191 Cabe ressaltar, contudo, quer o sistema judicial estadunidense é o do common Law, no qual os tribunais são considerados com a 

terceira câmara legislativa, pelo fato de os costumes e jurisprudência se constituírem fonte de lei naquele país. 
192 Lassale, Ferdinand.  A essência da constituição. Prefácio de Aurélio Wander Bastos. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2001. 40p. 
193 PEDRA, ADRIANO SANT‘ANA. Mutação constitucional: interpretação evolutiva da constituição na democracia 

constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 84. 
194

 PEDRA, Adriano Sant´ana. Mutação constitucional: interpretação evolutiva da constituição na democracia constitucional. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 89. 
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esta essência dinâmica se traduziria em uma constante renovação através de um complexo numero 

de manifestações. 

 

A Constituição formal para Smend seria elemento controlador principal das forças 

sociais e dado o caráter expansivo e elástico das normas constitucionais a interpretação destas, 

deveria mesmo ser mais flexível e permissiva, entendendo assim o autor, que a própria 

Constituição já conteria os elementos para a sua própria transformação através da mutação 

constitucional. 

 

Para o autor o Estado seria fluxo circular, tensão dialética constante entre indivíduo e 

sociedade, desenvolve-se assim a teoria dinâmica da Constituição entendendo o fenômeno como 

normal, fruto das forças políticas reais, que seriam capazes de modificar a Constituição, podendo 

ser também caracterizadas como forças criadoras do direito, gerando a constituição elementos de 

sua própria mutação, sendo este elemento central do conceito de constituição
195

. 

 

Discípulo de Smend, o autor chinês Hsü Dau-Lin (1906-1973) teve como mérito na 

Alemanha de 1932, ser o primeiro a sintetizar e sistematizar o fenômeno além de, buscar 

delimitar, entre as mutações constitucionais formais, o que denominou por mutações 

constitucionais materiais, as quais seriam as que alterariam o sentido da Constituição distorcendo 

e interrompendo o processo de realização constitucional
196

. 

 

Como discípulo da Escola publicista alemã, Dau-Lin rechaça o formalismo lógico 

transcendental de Kelsen, pertencente à escola de Viena, todavia, demonstre respeito às 

divagações românticas que contemplariam a Constituição como um ideal indescritível
197

. 

 

Dau-Lin define mutação constitucional, tendo por base o conceito de Constituição de 

Rudolf Smend, como uma contraposição produzida em muitas constituições escritas, com a 

situação jurídica real
198

, percebendo que o positivismo jurídico, não conseguiria resolver a 

                                                           
195 PEDRA, Adriano Sant´ana. Mutação constitucional: interpretação evolutiva da constituição na democracia constitucional. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 92/93. 
196 Embora tenha todo este mérito, o trabalho não chegou a fornecer critérios úteis capazes de estabelecer a fronteira que separaria 

as ditas mutações formais e as mutações materiais e, tão pouco, fórmulas, para se limitar o exercício ou ocorrência destas. 
197 Pablo Lucas Verdú, na apresentação da versão em espanhol da obra de Hsü Dau Lin. DAU-LIN, Hsu.  Mutación de la 

Constituicion. Traduccion de Pablo Lucas Verdú e Christian Förster. Bilbao: Instituto Vasco de Administracion Pública Herri-

Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Originale em 1932. p.11. 
198 Seria assim a incongruência existente entre as normas constitucionais (exclusivamente escritas), por um lado, e a realidade 

constitucional por outro que geraria as mutações. A realidade para a qual se emanaram as normas constitucionais já não coincidem 

com estas últimas, havendo assim uma tensão entre a Constituição escrita e a situação constitucional real. 
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problemática gerada pela tensão entre normas e realidade constitucional, por não ter solução na 

aplicação de método lógico construtivo. 

 

Mantendo-se, contudo a separação metodológica entre direito e política
199

, se verificou 

que por mais importantes que pudessem ser os atos políticos, muitos destes não são 

necessariamente questões jurídicas e neste sentido se manifestava a insuficiência teórica deste 

entendimento da mutação constitucional. 

 

Assim, Dau-Lin, segundo Verdú, modera a exagerada ―sociologização‖ do conceito de 

Constituição estabelecido pelo fundador da socialdemocracia alemã, relativizando a normatividade 

à realidade social,
200

 entendendo que a singularidade valorativa do direito constitucional, se 

traduziria como algo necessário e permitido pela intencionalidade da própria Constituição, fato 

este que levaria à conclusão de que o fenômeno da mutação não seria visto como um 

―quebramento‖ da Constituição, tão pouco como regra convencional, mas como direito, ainda que 

não concordasse com o texto legal, ainda que não se pudesse compreender e se entender mediante 

os conceitos e construções jurídicas formais. 

 

O fundamento de validade então das mutações estaria na chamada necessidade política e 

nas exigências e expressões da vitalidade que se realizam no desenvolvimento do Estado.
201

 

 

Estudando as diversas relações existentes entre as normas constitucionais e a realidade, 

o professor chinês identifica as seguintes possibilidades: 

 

a) Congruência entre norma e realidade 

a.I) realidade segue a norma (plena vigência do direito constitucional) 
                                                           
199 Da escola publicista Alemã, a qual se filiava também o autor. 
200 DAU-LIN, Hsu.  Mutación de la constituicion. Traduccion de Pablo Lucas Verdú e Christian Förster. Bilbao: Instituto Vasco de 

Administracion Pública Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Originale em 1932. p. 10. 
201 Mais uma vez é conveniente mencionar, que estes autores, inseridos na Alemanha entre guerras, visavam através de suas teorias 

legitimar a ação dos fatores reais de poder da Alemanha pré-guerra.  De fato, estavam se proliferando no ambiente político uma 

série de distorções constitucionais, através de inovações legislativas contrárias ao texto da constituição, que precisavam ser 

explicadas e juridicamente legitimadas e a academia daquela época tão somente se adequou ao sistema. Não se quer dizer que toda 

a teorização desenvolvida estivesse conscientemente voltada para tal objetivo, contudo o fato é que a teorização formulada serviu 

bem aos interesses do governo da época.  É bem verdade que a realidade constitucional já não mais se adequava à Constituição de 

Weimar, pois a mesma tinha sido formulada antes da unificação alemã e da queda da monarquia, entretanto, neste período, foram 

adotados entendimentos totalmente contrários também à conceitos básicos de humanidade e tolerância, que marcaram para sempre 

a história da Alemanha. E isto foi identificado por Verdú como insensibilidade constitucional, pois esta insensibilidade decorreria 

para ele da debilidade desta teoria com o vínculo moral que une os cidadãos à Constituição.  Cabendo ainda dizer que a 

insensibilidade constitucional é diferente da inconstitucionalidade, pois a primeira transpassa as fronteiras da inconstitucionalidade 

e seu caráter moral (ou poderíamos dizer amoral) À diferencia da inconstitucionalidade configurada tecnicamente. . DAU-LIN, 

Hsu.  Mutación de la Constituicion. Traduccion de Pablo Lucas Verdú e Christian Förster. Bilbao: Instituto Vasco de 

Administracion Pública Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Originale em 1932, 1998. p.13. 
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a.II) norma constitucional segue a realidade (reforma constitucional) 

 

b) Incongruência entre norma e realidade (mutação constitucional) 

b.I) mutação constitucional mediante prática que não vulnera formalmente a 

Constituição escrita; 

b.II) mutação constitucional por impossibilidade do exercício de determinada 

atribuição descrita na Constituição; 

b.III) mutação constitucional em razão de prática contrária a Constituição; e  

b.IV) mutação constitucional mediante interpretação da Constituição
202203

. 

 

Atendo-se este estudo apenas às mutações constitucionais decorrentes de decisões 

judiciais
204

, com base em Dau-Lin, tais mutações decorreriam da interpretação da Constituição, 

ocorrendo quando os preceitos constitucionais precisassem ser adaptados segundo considerações e 

necessidades que teriam mudado com o tempo, não atendendo assim, particularmente o texto fixo 

da Constituição, ou seu sentido originário ditado pelo constituinte à regulação da situação fática. 

 

A Constituição experimentaria assim uma mutação ao passo que suas normas fossem 

recebendo conteúdo diverso, e, na medida em que seus preceitos passassem a regular 

circunstancias distintas das antes imaginadas.  

 

Como é possível ver, seu entendimento é no sentido de que as mutações seriam 

decorrência lógica do próprio sentido e características da Constituição, advogando a tese, assim 

como Smend, de que a própria Constituição traria em si o gérmen da sua mutação e esta não seria 

por sua vez nociva ao todo constitucional, ao contrário a atualizaria
205

.  

                                                           
202 DAU-LIN, Hsu.  Mutación de la constituicion. Traduccion de Pablo Lucas Verdú e Christian Förster. Bilbao: Instituto Vasco de 

Administracion Pública Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Originale em 1932, 1998. p.31. 
203 PEDRA, Adriano Sant´ana In Mutação constitucional: interpretação evolutiva da constituição na democracia constitucional. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 95 ensina que Esta divisão quadripartite do fenômeno da mutação constitucional recebe a 

crítica de não levar em conta o que é central no entre guerras, e que inclusive acabou gerando, dentre outros fatores, a segunda 

guerra mundial da forma como se deu. Que é a construção de que em um Estado Democrático de Direito não é necessário se levar 

em consideração a necessidade principiológica da existência de instrumentos que garantam a sua integridade e caráter democrático. 
204 Para os demais exemplos, consultar . DAU-LIN, Hsu.  Mutación de la constituicion. Traduccion de Pablo Lucas Verdú e 

Christian Förster. Bilbao: Instituto Vasco de Administracion Pública Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Originale em 1932, 

1998. p.32/45. 
205 Como exemplo Dau-Lin colocou o fato de o artigo 4º da Constituição da Prússia de 05 de dezembro de 1848, revisada em 1850, 

estabelecer que  todos os são iguais perante a lei, não havendo privilégios nem de classes ou de fileiras, mas na prática tal preceito 

ser interpretado com muitas restrições, a ponto de o mesmo não ter alcance jurídico. A interpretação dos tribunais foi no sentido de 

que, não obstante sua forma clara e abrangente, tal dispositivo abarcaria apenas às relações polítco-civis, sem permitir sua 

aplicação à questões de direito privado, como por exemplo permanecendo a proibição de casamento entre nobres e campesinos. E 

assim, desta forma, diante da interpretação reiterada do tal preceito caracterizou uma diminuição da força efetiva e assim uma 

mutação constitucional. DAU-LIN, HSÜ.  Mutación de la Constituicion. Traduccion de Pablo Lucas Verdú e Christian Förster. 

Bilbao: Instituto Vasco de Administracion Pública Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Originale em 1932, 1998. p. 46. 
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Não obstante haver outras classificações sobre mutação constitucional e entendimentos 

que iremos mencionar neste estudo, por hora, por questões de didática se optou por tratar neste 

tópico os entendimentos de Konrad Hesse sobre mutação, até mesmo porque em seus escritos o 

mesmo faz uma avaliação crítica dos estudos e conclusões dos autores até aqui mencionados, além 

de abordar com propriedade a questão acerca da dificuldade em se estabelecer limites ao instituto, 

dada suas características.
206

. 

 

Para Hesse, tanto a teoria de Laband quanto a de Jellinek poderiam ser resumidas na 

observação de Hans Kelsen de que o instituto da mutação constitucional consistiria na aplicação 

da norma constitucional, dando-lhe o interprete um sentido distinto do original, ou uma prática em 

sentido diverso do texto ou do sentido da Constituição, de forma lenta e imperceptível, sem 

alteração de texto.  

 

Tal hipótese não seria exclusiva de normas do direito constitucional, mas gerariam 

maiores questionamentos quando ocorrida com normas constitucionais, dada sua natureza. 

 

Hesse diante de tais definições descartava o elemento temporal como definidor do 

instituto, pois bem entendeu que, não obstante a maior parte das mutações pudesse decorrer da 

perpetuação de uma prática ou da sedimentação de certo entendimento, seria correto também 

dizer, que podem ocorrer de forma instantânea.  

 

Hesse desprestigiava da mesma forma o elemento volitivo e o caráter imperceptível da 

mudança, pois o fato da mudança não podia depender da intenção do seu autor e sim dos 

resultados que causasse na realidade; e por outro lado, o fato de ser imperceptível retiraria toda a 

importância do instituto, pois se não há percepção, não há conseqüências, o que negaria a própria 

existência do instituto ou o relegaria à insignificância. 

 

Então Hesse identificou que estas teorias (Laband, Jellinek, Dau-Lin
207

) foram uma 

forma de oposição ao positivismo jurídico por entendem que a realidade incorporada à 

                                                           
206 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do Direito Constitucional. Textos selecionados e traduzidos por Carlos dos santos 

Almeida, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio mártires Coelho. – São Paulo: Saraiva, 2009. p. 148.  Contudo, por mais didático que 

se pretenda ser, os assuntos definição de mutação e limites à mesma se interpenetram. 
207

 DAU-LIN, HSÜ.  Mutación de la Constituicion. Traduccion de Pablo Lucas Verdú e Christian Förster. Bilbao: Instituto Vasco 

de Administracion Pública Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Originale em 1932, 1998 e PEDRA, Adriano Sant´ana. In: 
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constituição tinha o caráter de ―necessidade política‖, ou seja, como uma das necessidades vitais 

do Estado, o conteúdo das distintas normas constitucionais pode mudar, não respeitando sequer o 

texto da norma, desde que atendesse à necessidade política do momento.   

 

Diferentemente do positivismo que não consegue bem explicar ou limitar esta não 

correlação do ‗ser‘ com o ‗dever ser‘, o entendimento, desta teoria, é o de que o conteúdo desta 

norma não cede em razão da pura ―faticidade‖, mas à forças de poder; e quanto à isto, segundo 

àqueles teóricos, não haveria nada que se pudesse fazer ou mesmo limitar, e isto, em face deste 

sentido de nível superior
208

. 

 

Para Hesse, no entanto tal entendimento não faz muito sentido, pois, não obstante dada 

norma possua maior ou menor necessidade de interpretação, interesses e pré-compreensões 

opostas, há elementos firmes a respeito dos quais não cabe discussão, embora quando se fale em 

constituição e em seu sentido integrador, o que ela preceitua como ―politicamente necessário‖ ou 

da questão sobre o real sentido da constituição ante uma situação concreta, não haverá, em geral 

uma concepção unitária.  Assim, esta conclusão mencionada pelos professores da escola publicista 

alemã se configuraria em uma grave simplificação da problemática no que se refere á Teoria do 

Estado e da Constituição, na visão deste autor. 

 

Segundo ainda o mesmo autor, declarar vinculante a prática política e com isso 

submeter os que dispõem de força para impor-se, recusando-se ao seu cumprimento do texto 

(lassaleanamente), significa sacrificaria uma necessidade vital indiscutível do estado 

constitucional (função racionalizadora, estabilizadora e limitadora do poder que a constituição 

assume) em proveito de outra necessidade vital normalmente discutível
209

  

 

Utiliza-se o termo ―lassaleanamente‖, mesmo não tendo Hesse o empregado, pois 

quando Hesse explica seu entendimento afirmando que seria uma das tarefas da Constituição ser 

não só uma ordem de serviço para os detentores de poder, mas também para os que estão em 

                                                                                                                                                                                              
Mutação constitucional: interpretação evolutiva da constituição na democracia constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 

p. 93. 
208 O sentido da Constituição como sistema de integração ao ser alterado, gera a necessidade e o surgimento de uma mutação 

constitucional e não havendo realmente tal pressuposto, não se configurará o instituto, pois tal sentido abarca a função 

racionalizadora, estabilizadora e limitadora do poder que assume a constituição como norma que dá sentido e regula o próprio 

Estado, mas havendo; nada poderá ser feito para evitar a mutação. 
209 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Textos selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos 

Almeida,  Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 161/162. 
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oposição aos grupos dominantes, podemos acrescentar que também será uma ordem de poder para 

os grupos em ascensão política, que se vêem tolidos pela ordem constitucional então em vigor. 

 

Hesse entende que a prisão ao texto garantiria a defesa dos grupos que se encontram em 

eventual oposição aos dominantes, e legitimar a mutação entendida desta forma seria; ai sim, 

reduzir a constituição a instrumento de poder. 

 

Contudo, utilizando a mesma premissa, pode se dizer que só será frutífera a referida 

mutação, quando feita por grupo que está em ascensão em relação às forças de poder conforme 

Lassale. E isto por que na concepção deste, os fatores reais de poder atuam no seio da sociedade 

como força ativa e eficaz informando todas as leis e instituições jurídicas vigentes, determinando 

que não possam ser em substancia, tal e qual elas são
210

.  Mudando os fatores reais de poder, 

conforme sua força e influência pode haver revolução, reforma da constituição ou mutações 

constitucionais. 

 

Ainda segundo Hesse, a estrita separação entre realidade e norma em Laband e Jellinek, 

desprestigia a norma diante da força dos fatos. A teoria de Hsü Dau Lin na tentativa de integrar 

normalidade e normatividade coloca a Constituição como mantedora das necessidades vitais do 

Estado, através do sentido da constituição e com a mudança deste legitimaria a Mutação. Contudo, 

definir tais elementos é tão difícil que a teoria fica sem aplicação prática. 

 

Para Hesse, mudanças da realidade que alterem o âmbito normativo só poderão se 

modificar no marco traçado pelo texto.  Assim, o texto da Constituição seria limite absoluto de 

uma mutação constitucional não apenas do ponto de vista da relação entre direito e realidade 

constitucional, a qual encontra expressão na estrutura da norma constitucional, como também do 

ponto de vista das funções da constituição
211

. 

 

Entendendo-se o texto como limite da mutação constitucional, para o professor alemão, 

se terá uma garantia, ainda que não absoluta. Entretanto, as dificuldades impostas por este limite 

poderiam importar na reforma constitucional, contribuindo, assim, para uma solução que possa 

servir à clareza da Constituição e intensifique sua força normativa.  

                                                           
210 LASSALE, Ferdinand.  A essência da Constituição. Prefácio de Aurélio Wander Bastos. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Editora 

Lumen Juris, 2001. p.10. 
211 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Textos selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos 

Almeida,  Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 169. 
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Desta forma para ele tudo o mais além do limite do texto seria ―quebra constitucional‖, 

―anulação da constituição‖, e caso transformassem os fundamentos do Estado Democrático de 

direito: usurpações ou revoluções. Estes casos fugiriam totalmente a uma teoria de reforma 

constitucional ou da mutação constitucional. 

 

Embora a análise de Konrad Hesse seja muito boa no que diz respeito á analise dos seus 

predecessores, o Autor alemão não abordou hipóteses que são muito comuns no âmbito das 

mutações que são aquelas nas quais se extrapolam o texto e são corroboradas pela sociedade como 

um todo. 

 

Hipótese na qual a sociedade como um todo sente a necessidade de que prevaleça um 

entendimento acerca de questão constitucional que extrapole seu sentido e se manifesta, a fim de 

que prevaleça ―o sentimento de direito‖ sob a alegação de que tal mudança paradigmática tivesse o 

caráter de reforçar a ―vontade de constituição‖. 

 

Na verdade os casos mais comuns são aparentemente, aonde se verifica a ascensão de 

nova força de poder que, seja destituída de força suficiente (ou mesmo não queira, por achar uma 

ruptura muito traumática), para promover uma reforma formal da constituição, promovendo assim 

uma mudança mais útil. 

  

Como vimos, o Professor Hesse identifica como principal limite às mutações o seu 

texto, mas conforme também já ressaltado, na prática pode de fato ocorrer e ai está o maior 

problema, justamente a afronta ao texto da norma constitucional.  Estas classificações serão 

importantes para distinguir Mutações constitucionais, de fraude à constituição ou de mutações 

constitucionais inconstitucionais
212

. 

 

1.5.8. Reflexões sobre as classificações sobre mutações e definições apontadas. 

 

Como pudemos ver a problemática das definições e classificações envolve a questão do 

que Hsü Dau-Lin denominou de singularidade valorativa das normas constitucionais e de 

                                                           
212 Após estas classificações poderemos ter a exata noção do objeto do nosso estudo, neste caso restrito às mutações constitucionais 

puras, promovidas por órgãos jurisdicionais e para a distinção, ver: CARDUCCI, Michele. Sobre a distinção entre mutações 

constitucionais informais "puras" e "impuras".  Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC.  Ano 4. N. 15, Belo 

Horizonte, 2010.  
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conteúdo aberto e com isso amplo à interpretação.  Dada esta singularidade, a normatividade de 

uma Constituição não pode ser reduzida à seu texto, mesmo em constituições tidas como 

programáticas como são a brasileira e a portuguesa. 

 

Os processos informais de mudança da constituição acabam por tornar difícil a 

identificação do seu conteúdo em dado momento apenas com a leitura de seu texto. 

 

Temos que reconhecer que a mutação constitucional é um fato, mas um fato um tanto 

quanto desconfortável no sistema romanista do cível Law, aonde se tem um apego maior ao texto, 

embora não seja fenômeno exclusivo deste. 

 

O controle de constitucionalidade através de cortes constitucional surgido nos EUA 

inserido em sistema que privilegiava os advogados e a não codificação expressas de diversos 

assuntos, mas sim jurisprudência vinculante, ao ser transposto para o romanista pode gerar muitas 

discussões e distorções como já vimos. 

 

Com este sistema e uma Constituição exígua, fruto de diversas concessões aos Estados 

na época ainda confederados para que se unissem em torno de uma federação, a literalidade da 

norma não tem a mesma importância que recebe no sistema do civil Law, o que não impede 

reflexões sobre a existência de uma constituição escrita e uma constituição não escrita e suas 

divergências. 

 

Transplantada a questão para o sistema do civil Law nos deparamos com a questão de 

forma bastante reticente e com soluções muitas das vezes pouco eficazes, tendo em vista que as 

mutações germinam no mundo dos fatos, para somente após, evoluírem para o universo do direito. 

 

Assim como que um poder oculto, ou nem tanto, determinados fatos, atos ou mesmo 

decisões de base judicial à princípio lentamente, embora no caso de decisões judiciais possam ser 

instantâneas), vão se consolidando a ponto de não mais serem questionadas, não obstante 

contrariarem norma da constituição. 

 

Constatamos não se tratar, por exemplo, de mudança em um entendimento 

jurisprudencial, pois dado o caráter aberto de determinadas normas da Constituição, ela própria 
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abre uma margem flexível de interpretação por parte de seu intérprete e assim, estes casos não 

seriam propriamente exemplos de mutações constitucionais. 

 

O mesmo ocorre em caso de superveniência de leis que caracterizem uma mudança de 

parâmetros por parte do legislador para regulamentação de dada matéria. Neste caso, assim como 

o anterior não se estará falando de uma mutação constitucional, pois dentre as várias opções dada 

pelo texto da carta de formas interpretativas à respeito de uma dada matéria, pode o legislador 

optar por uma, e mais tarde, com a elaboração de uma lei nova, mudar completamente o 

entendimento mas dentro das hipóteses previstas pelo texto da norma constitucional.  

 

Situação mais problemática se dá quando há uma omissão legislativa e cria-se um 

costume que contraria frontalmente a norma constitucional por mais aberta ou específica que ela 

seja.  Nestes casos, os fatos existiram e iram se perpetuar conforme haja uma aquiescência política 

e social e na verdade o que faz assim como as demais mutações, com que este costume para além 

ou mesmo contra a constituição não ser muitas vezes julgados, por exemplo, inválidos, é o fato de 

os mesmos serem tão passivamente aceitos que nem mesmo são levados ao judiciário para que 

tenham a sua constitucionalidade avaliada. 

 

É o caso, por exemplo, na Constituição portuguesa de proibição aos latifúndios prescrita 

no respectivo artigo 94, na qual não mais se questiona a existência dos mesmos judicialmente, 

embora haja diversos no solo português. 

 

Outra questão também controvertida relativamente aos costumes é a possibilidade ou 

não de existência de um direito consuetudinário no campo do direito constitucional, que acabaria 

por gerar diversas mutações.  

 

Hsü Dau-Lin ao abordar o tema, recorda que o direito consuetudinário é o resultado da 

ideia jurídica romanista de reduzir todo direito, ao ―espírito do povo‖ e neste sentido o direito 

consuetudinário seria a expressão mais direta deste espírito, ressaltando, contudo que a doutrina 

caminhou no sentido de afastar este entendimento exigindo assim para a sua configuração o 

exercício fático e a opinio iuris et necessitatis.  

 

O direito consuetudinário assim formado equivaleria, de forma cega, ao direito legal, o 

qual lhe é superior hierarquicamente, podendo sempre excluí-lo.  A doutrina do positivismo 
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jurídico entende a existência deste direito como uma concessão explícita ou tácita da autoridade 

estatal, salvo no sistema jurídico do Common Law, aonde o direito consuetudinário criado pelos 

juízes fundamentado na teoria da delegação legislativa.  

 

Surgem assim quatro teorias que vão tratar da validade do direito costumeiro e com isso 

da validade deste direito como fator ensejador de mutação constitucional: a teoria da autorização, 

que apenas entende como direito aquele emanado do Estado, sendo assim, válidos apenas os 

costumes advindos de prática deste, sejam eles escritos ou não escritos; a teoria que vê a validade 

condicionada ao exercício efetivo e a opinio necessitatis.
213

, e a teoria que reconhece apenas de 

maneira limitada a força derrogatória do direito costumeiro no terreno do direito constitucional, 

defendida por Gerber Meyer
214

. 

 

Segundo esta teoria o documento constitucional poderia se completar ou modificar pelo 

direito consuetudinário, mas apenas, quando este não afetasse os princípios supremos que 

caracterizariam a estrutura do Estado. 

 

Embora o autor citado não mencione quais seriam tais princípios, afirma que a mudança 

de um preceito constitucional pelo direito costumeiro, embora seja em tese possível, não poderia 

ser feitas ante a natureza destes, pois demandaria um ato externo consciente, o que desnaturaria a 

característica da mutação como mudança tácita. 

 

Podemos assim concluir que, segundo esta teoria, os preceitos que não poderiam ser 

alterados pelo costume, embora variados conforme o teor de cada constituição seriam aqueles que 

uma vez transmudados configurariam uma transição constitucional, ou seja, a mudança para outra 

Constituição. 

 

Outra corrente sustentada por Grotefend sustenta que de forma alguma seria possível a 

formação de um direito costumeiro no âmbito do direito constitucional, sem fundamentar muito o 

posicionamento. Seulen, ainda nesta opinião, com base em seu positivismo rebatia ainda a teoria 

da autorização, defendendo que nem mesmo sob esta condição seria possível o direito costumeiro 

em matéria constitucional, sob a alegação de que todo direito deveria ser imperativo
215

. 

                                                           
213 DAU-LIN, Hsu.  Mutación de la constituicion. Traduccion de Pablo Lucas Verdú e Christian Förster. Bilbao: Instituto Vasco de 

Administracion Pública Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Originale em 1932. p. 109 e seguintes. 
214 DAU-LIN, Hsu. Idem. p. 115/116. 
215 DAU-LIN, HSÜ.  Idem.p. 116. 
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A conclusão a que chega Dau-Lin a este respeito e com a qual corroboramos, é a de que 

não obstante a teorização, estas doutrinas não correspondem plenamente à realidade jurídica.  Fato 

é que em matéria de direito costumeiro, mesmo não se tratando de mutação a força dos fatos é 

geralmente tão forte, que explica que historicamente os intentos do legislador em proibi-los são 

em geral, completamente ineficazes. 

 

Coloca o mesmo autor, que para uma autentica compreensão da relação existente entre 

os direitos constitucional e consuetudinário é necessário que se contemple o desenvolvimento 

jurídico, histórico e a realidade jurídica atual, não sendo válida neste caso qualquer teoria que 

trabalhe no âmbito de conceitos puramente abstratos, sob pena de se ter razão apenas no plano 

dogmático.  

 

Por isso a teoria positivista do direito consuetudinário não consegue passar neste campo 

de uma teoria ingênua, não conseguindo extirpar o direito costumeiro com meras proposições 

jurídicas.  Embora, a força deste direito costumeiro, tenha em geral esmorecido, em razão de uma 

massifica codificação, pois que não sobra espaço para a proliferação como forma de suprimento de 

supostas lacunas, não é afastado, e este é o maior problema, quando este se sobrepõe à lei escrita. 

 

É fato que a doutrina do direito dos costumes surge como uma forma de oposição ao 

poder do monarca-legislador em ditar leis
216

 representando a vontade do povo, a qual deveria 

prevalecer sobre o direito do soberano, caso estas vontades entrassem em conflito.  Entretanto, 

com o surgimento do poder legislativo representativo
217

, esta questão, pelo menos formalmente é 

superada, eis que existem outros recursos jurídicos que podem aproximar estas vontades através 

de referendos, por exemplo.  

 

                                                           
216 Este caso é diferente, por exemplo, do instituto da desobediência civil enquanto caracterizado por uma ação coletiva de não 

acatamento de atos de autoridade pública. Ao contrário do costume aonde há um misto de leniência do poder público e uma 

vontade dos agentes que o executam de agirem de determinada forma a respeito de algum assunto ou procedimento e que com isso 

a prática dissemina-se no espaço e no tempo, de forma a que se crie um inconsciente de legalidade, a desobediência civil é conduta 

consciente, voluntária, pública, pacífica e proporcionada, imputada a uma pluralidade de pessoas, que tem por fim a expressão de 

determinados atos normativos infraconstitucionais que consideram ilegítimos, se caracterizando por um ato público e ostensivo de 

repúdio á lei.  Ver: MORAIS, Carlos Blanco de. Mutações constitucionais implícitas e os seus limites jurídicos: Autopsia de um 

acórdão controverso. In: FELLET, André e NOVELINO, Marcelo (Orgs.).   Constitucionalismo e Democracia. Salvador: Editora 

Juspidivm, 2013. p. 98/99. 
217 Isto em tese, pois na prática diversas falhas nesta representatividade podem abalar seu viés eminentemente democrático. Ver: 

BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. Estudios sobre el Estado de Derecho y La democracia. Colección Estructuras y Procesos: 

Série derecho. Editorial Trotta: Madrid. 2000. P. 133 e seguintes. 
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Embora tanto o direito costumeiro de âmbito constitucional quanto a mutação 

constitucional serem relativos ao mesmo tipo de norma, as mutações não são resolvidas, ao 

contrário do direito costumeiro que raramente atinge normas constitucionais.   

 

Estas considerações a respeito do direito costumeiro foram feitas para que tomemo-nas 

como parâmetro para a análise das mutações embora o problema destas não seja possível de se 

resolver com a questão da aceitabilidade dos costumes e também porque, decisões judiciais podem 

vir a se manifestar sobre a aplicabilidade e validade destes costumes e uma vez os corroborando, 

vir a promover uma mutação constitucional. 

 

Na questão relativamente ao tempo, também podemos tomar como referencia os 

costumes derrogatórios.  Embora não haja um prazo fixo para que estes atos se configurem em 

procedimentos de direito costumeiro,
218

há em geral a ideia de que este tempo será correspondente 

à formação de uma convicção jurídica ante as circunstancias concretas, pois se exigir um tempo 

predefinido pode ser que mesmo após tal prazo, não haja em determinada conduta um dado de 

convicção, como também pode ser que bem antes do prazo estabelecido pela lei esteja 

caracterizada a convicção, e teremos direito consuetudinário sem costume.  

 

Nos casos de mutação, ensina Dau-Lin, não se impugna a juridicidade de um ato 

adotado e nem se prevê qualquer instancia para o seu acolhimento pelo ordenamento. Da mesma 

forma, o rechaço ao caráter eventualmente consuetudinário de uma mutação, não importará em seu 

acolhimento jurídico como tal, até mesmo porque cabe ressaltar que o direito costumeiro tem um 

maior campo de atuação no ramo do direito privado ao invés do direito público. 

 

O mesmo autor chinês coloca mais um importante paradigma para analisarmos a 

questão de como surgem e se validam as mutações, que é o da doutrina da força normativa dos 

atos, desenvolvida por G. Jellinek a qual baseia a validade do direito na convicção dos homens, 

pois para ele, todo direito seria originário e fruto de um exercício fático. 

 

Entende, contudo este autor que esta teoria, embora se configure em solução facilmente 

manejável em questões aonde se pretendam trazer para o campo jurídico, determinados atos que 

                                                           
218 No direito canônico, contudo, há o prazo de 40 anos para que seja caracterizado o exercício permanente uma regra 

consuetudinária. 
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não possuem solução jurídico-positiva, é mais aplicável na legitimação de atos revolucionários.
219

 

E isto porque, apenas os atos revolucionários confundiriam o ideal com o existencial. 

 

Ainda segundo o autor chinês, o ‗dever ser‘ como norma jurídica não resulta do 

elemento ‗ser‘ de um fato, e sim da valoração do que seria direito conforme a natureza humana.  

Embora o fato seja uma base de conhecimento, não é nunca o fundamento da origem da norma. 

 

Da mesma forma, que o elemento tempo não pode ser precisado no direito costumeiro, 

se se acrescenta este quesito à teoria da força normativa dos atos, revela-se um enigma sem 

solução, pois se apenas poderiam ser tidos como válidos os atos mais antigos (exercício) assim, 

como o direito válido, subsistindo assim sempre a possibilidade de surgimento de um ―direito 

melhor‖, estar se ia conferindo ao elemento temporal como o critério preponderante para se 

verificar o que seria justo ou injusto.
220

 

 

Esta doutrina peca assim em considerar unicamente a importância do exercício do ato 

como fonte de direito, negando, desta forma, qualquer reflexão jurídica ou de sentimento jurídico 

humano.  De fato, o exercício de um ato tem grande importância no meio social, mas para o 

surgimento de uma norma é necessária revelação valorativa do direito que deve ser deduzido do 

ato. 

 

Analisando sob esta perspectiva as mutações, podemos dizer que também não poderão 

ser válidas simplesmente por se perpetuarem no tempo como atos, que pela repetição conteriam 

por si só força normativa. Dau-Lin identifica ainda que a mutação constitucional advenha mais da 

necessidade política do ato do que de um simples costume em sua repetição. 

 

Há ainda um aspecto bastante interessante e correlato ao dos costumes que é o fato já 

aventado de que mutações poderiam advir de lacunas constitucionais. E a este respeito, embora a 

doutrina se questione a cerca da própria possibilidade de sua existência, fato é que em existindo, 

assim, como na lei infraconstitucional, o campo de abrangência das lacunas seria campo fértil para 

a mutação constitucional, seja pelo costume, seja pela interpretação.
221

  

                                                           
219 DAU-LIN, Hsu.  Mutación de la Constituicion. Traduccion de Pablo Lucas Verdú e Christian Förster. Bilbao: Instituto Vasco 

de Administracion Pública Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Originale em 1932. p. 122. 
220 DAU-LIN, Hsu. Idem. p. 123. 
221 Ver DAU-LIN, Hsu.  Mutación de la Constituicion. Traduccion de Pablo Lucas Verdú e Christian Förster. Bilbao: Instituto 

Vasco de Administracion Pública Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea. Originale em 1932. P48 e seguintes e FERRAZ, Anna 
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É possível também se notar, que embora as mutações possam advir de práticas 

repetidas, na hipótese de mutação produzida por decisão das cortes constitucionais, ante ao fato de 

não haver, em tese, qualquer recurso, seriam as mesmas instantâneas
222

.  

 

O valor jurídico destas mudanças também pode ser muito variável, podendo conforme a 

matéria, o ato, ou o titular do qual emanam, serem precárias e instáveis, terem eficácia geral ou 

configurarem-se nas já referidas soft Law, que embora não tenham sanção prescrita em lei, 

possuem censurabilidade política. 

 

No caso em que estamos tratando, ou seja, de decisões dos tribunais constitucionais que 

embora se conformando ao espírito da Constituição subvertem seu texto (puras), dada a 

competência e alcance destes órgãos em sede de controle de constitucionalidade que no Brasil, em 

regra, possui efeito vinculante e eficácia erga omnes, verifica-se o elevado grau de valor jurídico 

normativo destas decisões e por isso importante é o seu estudo e reflexão.  

 

Voltemos à definição do professor Blanco de Morais de mutação constitucional tácita: 

como as que no tempo presente, sob critérios invisíveis de decisão, de alcance constitucional, 

oriundos dos poderes político e jurisdicional, sedimentados informalmente junto do texto 

constitucional e imposto no plano jurídico em face deste último, graças: à sua consolidação lavrar 

associada ao fator tempo (sobretudo no âmbito dos costumes e práticas); a não oposição relevante 

da comunidade jurídica e política (práticas políticas e decisões jurisprudenciais inovadoras); a à 

aquiescência, expressa ou tácita, do custódio da Constituição quanto à validade e subsistência 

dessas alterações na ordem jurídica
223

. 

 

Embora esta classificação não compreenda completamente todos os aspectos do 

tortuoso instituto, tem o mérito de possuir caráter panorâmico bastante amplo.  Razão pela qual 

também a adotamos neste estudo, embora cabendo ressalvas a cerca dos atos ou fatos mutacionais, 

                                                                                                                                                                                              
Candida da Cunha.  Processos informais de mudança da Constituição: mutações constitucionais e mutações inconstitucionais. 1º 

Edição. São Paulo: Max Limonade, 1986. p. 191 e seguintes. 
222 Na verdade o que será instantâneo é a prolação da decisão e os efeitos desta. Todavia, para que seja realmente caracterizado o 

teor de uma decisão que altere o texto da constituição de forma tácita, como Mutação Constitucional, vai ser o seu acolhimento 

pela sociedade inclusive jurídica e política e este dado apenas advirá com o tempo.  
223 MORAIS, Carlos Blanco de. Mutações constitucionais implícitas e os seus limites jurídicos: Autopsia de um acórdão 

controverso. In: FELLET, André e NOVELINO, Marcelo (Orgs.).   Constitucionalismo e Democracia. Salvador: Editora 

Juspidivm, 2013. p. 498. 
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que embora impuros possam ser corroborados pela comunidade jurídica que esta definição não 

explica. 

 

Podemos concluir que interpretaçãoo em sua melhor acepção é a que estabelece para 

uma interpretação válida como ponto de partida em uma constituição formal, o texto. E esta 

subsunção ao texto deve ser dos pontos de lista literal e lógico
224

. 

 

Para o professor Blanco haveria que se equilibrar a realidade dos fatos com a função 

ordenadora da Constituição, não podendo o ―ser‖ se sobrepor totalmente ao ―dever ser‖, sem que 

houvesse uma ampla discussão social. 

 

Mais uma vez atentamos ao fato de que sob o ponto particularmente tratado neste 

trabalho, que se restringe a mutações decorrentes da via judicial, apenas seriam mutações válidas 

as que envolvessem alterações relevantes, ou alterações no ângulo da apreciação objetiva de fatos 

que integrassem o programa normativo e tal ocorrência fosse fundamentadamente demonstrada na 

decisão judicial.  Não sendo hábeis a fundamentar alterações em fatos exogenéticos, entendidos 

estes como fatos que não tenham uma evidente relação material de cabimento no âmbito 

normativo. 

1.5.9. Distinção entre mutação e outros institutos 

 

O fenômeno da mutação, por não ser muito bem definido em razão de dificuldades em 

identificar o instituto e suas nuances, pode ser confundido com outras figuras vejamos algumas 

diferenciações importantes. 

 

1.5.9.1. Mutação e erro de interpretação 

 

No caso de erro de interpretação, há por parte do julgador uma análise equivocada 

sobre um ou alguns dos elementos da lei constitucional. 

 

                                                           
224 Sob o ponto de vista da escola positivista. 
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Caso emblemático diz respeito à análise sobre a possibilidade de unificação de vários 

cargos e carreiras numa só carreira fiscal sem concurso público envolvendo a interpretação do 

disposto no art. 37, II da CF antes ou após a EC/19/98. 

 

Dispõe sucintamente o referido artigo que a investidura em cargo público depende de 

aprovação prévia em concurso público. 

 

Entende a doutrina que tal requisito seria para o provimento originário e que para o 

derivado, aonde investido possuísse prévia vinculação com a Administração Pública, mas em 

outro cargo, não seria necessário o mesmo requisito do concurso público. 

 

Todavia em julgamento da ADIN n. 2.335-SC, entendeu-se que seria possível a 

unificação de carreiras sem concurso público mesmo envolvendo níveis de escolaridades 

diferentes, bastando a similitude de funções, o que viola a regra constitucional de concurso 

público. 

 

A decisão desta ADIN baseou-se em voto precedente da ADIN 1591-RS da lavra do 

Min. Gilmar Mendes, mas que acertadamente fazia a distinção entre os níveis de escolaridade. 

 

Já no julgamento da ADIN 1677/2003, o julgamento de forma acertada entendeu no 

voto e relatoria do Mins Moreira Alves, a corte julgou inconstitucional lei distrital que promovia 

unificação de carreiras com diferentes níveis de escolaridade sem novo concurso público, o que 

demonstra que o STF possuía um entendimento, que foi excetuando em uma decisão na qual foi 

eivada de erro
225

. 

 

Assim, trata-se de caso, aonde a norma constitucional teria sido equivocadamente 

interpretada e não de mutação constitucional. 

 

1.5.9.2. Mutação e interpretação evolutiva 

 

A interpretação evolutiva ocorreria em decorrência da aplicação da Constituição em 

hipóteses não contempladas quando da sua elaboração, por não existirem, nem terem sido 

                                                           
225 VARGAS, Denise. Obra citada.  p. 58 e seguintes. 



103 
 

antecipadas à época, como o advento de tecnologias, procedimentos médicos, estéticos, mas que 

podem se enquadrar perfeitamente nas hipóteses, espírito e possibilidades semânticas do texto, 

como norma sobre a possibilidade de liberdade de expressão via imprensa escrita aplicadas à 

imprensa via internet, a questão sobre violação à intimidade via mídias eletrônicas e redes sociais, 

etc. 

 

1.5.9.3. Mutação e interpretação construtiva 

 

A interpretação construtiva seria para Barros citado pela professora Denise Vargas, 

casos aonde houvesse a ampliação de sentido ou extensão de alcance da Constituição, valores e 

princípios, criando uma nova figura ou hipótese de incidência não prevista originariamente ou não 

o feita de forma explícita, como é o caso da interpretação a cerca da não criminalização do 

silêncio extraída do art.; 5º, LXII da CF/88 no julgamento pelo min. Celso Mello do HC 79.812; 

na interpretação referente à proteção à concubina e até mesmo no reconhecimento de efeitos 

jurídicos às relações homo afetivas estáveis
226

. 

 

1.5.9.4. Mutação e fraude à Constituição. 

 

No entendimento de Walber Moura Agra, fraude à Constituição seriam modificações 

radicais ocorridas em seu próprio texto. Modificações estas que contrariam preceitos inerentes a 

sua modificação, infringindo o procedimento de reforma constitucionalmente previsto e têm como 

alvo basicamente as cláusulas pétreas explícitas e implícitas.
227

 

 

O mesmo autor cita o professor Pinto Ferreira que entende que uma reforma ilimitada 

é um golpe contra a ordem jurídica, pois uma constituição não prevê sua autodestruição, tão 

somente sua modificabilidade, respeitando determinados elementos básicos do seu ordenamento 

jurídico.
228

 

 

                                                           
226 Entende parte da doutrina que tal interpretação geraria mutação a qual não nos filiamos neste estudo. Entendendo que a 

interpretação evolutiva dá azo a Mutação: VARGAS, Denise. p. 66 na qual cita ainda Miguel Reale e a professora Nadja Machado 

Botellho. 
227 AGRA, Walber de Moura. Fraudes à Constituição: um atentado ao poder reformador. Porto Alegre Editora: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 2000. p. 185 
228 AGRA, Walber Moura. Obra citada. p. 186. 
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Sendo o poder que é legitimado para a reforma da constituição um poder derivado, não 

pode ele alterar indiscriminadamente qualquer dispositivo sob pena de descaracterizar a 

constituição de forma antidemocrática. 

 

Vale lembrar que a suposta fraude não vem acompanhada de amplo debate ou mesmo 

é promovida conforme os ditames constitucionais pela razão já apontada. Pode ser que a mesma 

venha até travestida de legalidade, e pode ser que as discussões se dêem no âmbito do parlamento, 

mas como em geral produzem normas que além de contrariar a Constituição, prejudicam direitos 

já adquiridos ou reconhecidos á maior parte da população ao passo que privilegiam 

conglomerados econômicos e governo através inclusive de direcionamento da mídia, se 

caracterizam por flagrante fraude à carta magna. 

 

Importante observação faz ainda Agra ressaltando que alterações freqüentes na 

constituição, ao sabor das forças dominantes à época, geram casuísmos e contribuem para o caos 

além da flagrante inconstitucionalidade seja por atingir cláusulas pétreas explicitas ou 

implícitas
229

. 

 

Embora abomináveis, as fraudes não se confundem com as mutações tão somente por 

gerarem uma alteração explícita na norma, ao passo que as mutações, principalmente as que 

tratamos aqui relativas às decorrentes das decisões judiciais em controle de constitucionalidade 

não alteram seu texto. Cabe notar que os resultados podem ser tão danosos quanto, basta que a 

mutação também venha a suprimir direitos e impor diversos ônus à maior parte da população, seja 

por desfigurar uma cláusula pétrea ou não. 

 

A este respeito o professor Italiano Michelle Carducci constata o que chamou de 

―exigüidade‖ natural do poder constituinte. As Constituições transparecem em seu estrito o caráter 

formante, normativo. Mas há outros caracteres também formantes que são os jurisprudenciais e 

doutrinários
230

.  

 

Além do caráter formante a constituição possui a ―função‖ de conduzir à unidades das 

disposições constitucionais singulares, fundando e limitando os mecanismos de decisão. Podendo-

                                                           
229 AGRA, Walber Moura. Obra citada. p.189/191. 
230

 CARDUCCI, Michele. Limites à mutação constitucional: entre circulação dos argumentos e ―moderação militante‖. In: 

MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 366. 
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se concluir que a constituição é regra constitutiva de direito e política criando e definindo formas 

de comportamento. Logo, A constituição como ato constitutivo não se confunde como o titular do 

poder que funda e altera as regras constitutivas sendo operações distintas do ponto de vista lógico 

e histórico
231

.   

 

Para o professor da universidade de Salento estas ―figurações‖ acompanharão 

implícita ou explicitamente os debates sobre os limites à soberania e à mutação constitucional 

como produto desta soberania. 

 

Prossegue o renomado professor colocando que o poder constituinte na modernidade 

ocidental não aparece como invenção do novo, mas como ato historicizado (condicionado, 

limitado) mantendo a ordem jurídica no que se refere à proteção de direitos e tutela da 

propriedade, por exemplo, e criando nexo incindível entre a escritura do ―formante‖ e sua função 

sistêmica, pois a escrita é o único ―médium secolare” entre decisões jurídicas e decisões políticas. 

 

Na consciência desta distinção temos a questão dos limites à mutação constitucional e 

a do abuso das competências no exercício de funções produtivas de mutação constitucional. 

 

No que concerne ao instituto da fraude, manipulação ou deformação constitucional nos 

casos práticos identificados
232

 o que se tem de fato é um realce de modelos específicos de julgar o 

exercício da competência constitucional. Ou seja, caracterizam-se pelo abuso de liberdade das 

formas de intervenção no texto constitucional para após usar de forma fraudulenta tendo-se como 

parâmetro a forma prevista legalmente de revisão constitucional.  

 

A constituição é para Carducci, regra constitutiva das competências sobre a mutação e 

não apenas dos limites da mutação e a competência por ela instituída é garantia contra o ―ilícito 

atípico‖ da fraude. 

 

1.5.10. (In) validades das mutações 

 

                                                           
231 Idem. 
232

 Alemanha de Weimar, no México da Constituição de 1917, na França de Vichy, no que se refere à forma e ao procedimento da 

revisão constitucional entendidos como elementos identificadores de uma competência específica. CARDUCCI, Michele. Limites à 

mutação constitucional: entre circulação dos argumentos e ―moderação militante‖. In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, 

Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 369 
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Parte da doutrina faz a diferenciação entre as mutações puras e impuras, não 

entendendo como inválidas as ditas mutações puras, que seriam aquelas fruto de um 

―desenvolvimento‖ de conceitos, como por exemplo, a extensão da oponibilidade de direitos 

fundamentais à entidades civis quando o texto constitucional prevê tão somente a entidades 

públicas
233

.  Para esta parte da doutrina, apenas as mutações ditas impuras, seriam de fato, 

inconstitucionais e logo inválidas.
234

 

 

Para corrente positivista, nos sistemas romanistas, qualquer alteração substancial por 

via interpretativa de normas constitucionais emitidas por órgãos não previstos e sem o respeito à 

regras e formas prescritas seriam inválidas perante o sistema jurídico. Todavia, não considerando 

inválidas as interpretações evolutivas. 

 

A interpretação evolutiva caracteriza-se por modo interpretativo no qual o intérprete 

molda normas abertas e de conceitos indeterminados à novas situações de fato que requerem um 

tratamento mais específico como seria o caso da aplicação do regramento da liberdade de 

expressão e de imprensa à ambientes virtuais. 

 

Não obstante a invalidade apontada das ditas mutações constitucionais impuras, as 

mesmas se impõem como realidade fática e à margem de revisão constitucional, passam a 

incorporar materialmente a constituição sem que a doutrina tenha ainda encontrado uma solução 

eficaz para resolver a questão, como já mencionado. 

 

A forma como a doutrina pode se posicionar diante de decisões proferidas em última 

instancia que alterem substancialmente a constituição, além de negar a problemática, ou 

simplesmente chancelar as decisões, é a de procurar traçar certos limites de validade às mutações, 

tendo em vista que nem todas são iguais em: intensidade, relevância material, harmonia com os 

princípios democráticos e da separação de poderes e respeito à letra, pelo ethos e pelas cláusulas 

pétreas da Constituição  

 

O problema que se coloca diante desta postura ativa que a doutrina pode adotar é o 

fato de que a identificação deste limite é tão difícil quanto a sua própria definição e mesmo que se 

delimitassem os respectivos limites, haveria que ser proposto um sistema capaz de fiscalizar as 
                                                           
233 Professor Carlos Blanco citando BÖKENFORDE ult. loc cit, p. 192 e seg. dá como exemplo o caso LÜTH (BVerfGE, 7, 198),  

In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016.  
234 Não obstante invalidade vista pela doutrina, podem de fato ter validade no mundo jurídico ante a força de seu órgão prolator. 
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Cortes Constitucionais e suas decisões, o que da mesma forma não foi previsto nas constituições e 

assim solucionar a questão do fato consumado.
235

  

 

Não obstante a real dificuldade na própria identificação de limites a doutrina elenca 

alguns critérios na tentativa de ao menos diferenciar mutações que possam ser juridicamente 

aceitas das demais cujo conhecimento é importante. 

 

Gomes Canotilho apresenta um parâmetro para atribuir a invalidade de certas 

mutações, que seriam as chamadas mutações exogenéticas, considerando que se deve rejeitar a 

admissibilidade de mutações constitucionais por via interpretativa que encontrem-se fora do 

programa normativo. Tal afirmação não implica imutabilidade da Constituição, que pode ser 

flexível sem deixar de ser firme. 

 

Prossegue o professor, entendendo que a necessidade de uma permanente adequação 

dialética entre programa normativo e esfera normativa justifica as chamadas transições 

constitucionais, que embora promovam mudanças no sentido da norma, estas decorrem da 

evolução da realidade constitucional, mas não contrariam princípios estruturais (políticos e 

jurídicos) da constituição, o que o autor chama de ―mutações constitucionais silenciosas ou 

endogenéticas‖ as quais entende legítima
236

 ressaltando, ainda, que a diferenciação entre ambas 

por vezes pode ser quase imperceptível. 

 

Autores como Bockenförde, Hesse e John Hart Ely
237

, entendem para que seja válida 

determinada interpretação geradora de mutação, que a mesma deve guardar fidelidade com o 

programa normativo da Constituição e conseqüentemente, com seu texto.  Para que uma mutação 

constitucional de fonte jurisprudencial possa ser considerada pura e por tanto válida, deveria a 

mesma ser resultante de um mínimo de conformidade com o sentido original da norma e seu 

programa normativo e de recuso à método diverso da tópica ou ponderações livres. 

 

                                                           
235 Uma tentativa frustrada de impor certos limites ao STF foi a proposta de emenda à Constituição nº.33/2011.  
236 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.  7ª Edição (17ª Reimpressão). Editora Almedina. p. 

1229 (sem data) aonde o Autor entende que tentar legitimar uma interpretação constitucional criadora quando se tem uma mudança 

radical de sentido das normas constitucionais com base na força normativa dos fatos seria constitucionalizar uma alteração 

constitucional em inequívoca contradição com a constituição escrita. Mostra-se ainda contra concepção que advoga a tese de 

interpretação da constituição com base nas leis, entendendo que esta interpretação de baixo para cima pode conduzir à derrocada 

interna da constituição por obra do legislador e de outros órgãos concretizadores e à formação de uma constituição legal paralela. 
237

 MORAIS, Carlos Blanco de. As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira e MORAIS, Carlos Blando de. (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 73. 
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Cabe repisar que não obstante a diferenciação doutrinária entre mutações puras e 

impuras, uma mudança dita inconstitucional por parte da comunidade jurídica, ou seja, norma 

jurisprudencial que efetivamente contrarie o compromisso constituinte e distorça o programa 

normativo, e que não possua qualquer fidelidade com o texto a partir do ―ambiente normativo‖ ou 

princípios ―neutros‖ ou implícitos, pode ser tacitamente aceita e converter-se em algo definitivo 

sem qualquer pecha de inconstitucionalidade quando não é, em ab initio questionada pela 

comunidade jurídica ou política, perpetuando-se assim, como validade, até sua eventual revisão ou 

abandono por parte de seu próprio órgão emissor.  

 

Assim, não obstante tais diferenciações doutrinárias, no caso das normas 

jurisprudenciais impuras, o que pode efetivamente fazer com que as mesmas não seja tidas como 

válidas e se perpetuem como normas constitucionais é a reação imediata da comunidade jurídica, 

política e demais poderes, que façam, por pressão que os Tribunais Constitucionais revejam a 

decisão específica, se não no caso concreto em que a mesa foi prolatada, que nos casos 

subseqüentes, a fim de que não seja formado um precedente forte que venha a se solidificar no 

julgamentos dos casos congêneres, evitando-se assim sua perenização e com isso em fato 

consumado e com isso em expressão de um ―poder constituinte derivado difuso‖ e carente de 

limites que tanto pode operar in ―culpa felix‖como elemento de atualização da Lei Fundamental, 

como defraudar a Constituição com a cobertura de uma indeminidade tacitamente obtida por parte 

da inação e indiferença dos poderes
238

. 

 

Diante destas considerações a doutrina tem considerado como inválidas as mutações 

impuras, mas há entendimento de que mutações que alterem o texto da norma constitucional em 

prol do sistema por ela instituído com base na defesa e garantia de direitos fundamentais não 

devem ser consideradas impuras, podendo se considerar válidas mutações que embora 

contradigam a norma textual reafirmam o todo da Constituição, o que veremos no decorrer do 

estudo. 

 

1.5.11.    Tribunais Constitucionais como poder moderador? 

 

                                                           
238 MORAIS, Carlos Blanco de.  As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016.  
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Como já mencionado, os órgãos que interpretam ou fazem as leis, emitem um juízo de 

valor a cerca da norma fundamental, eis que é ela que é a base para todo o sistema jurídico de um 

dado país. 

 

Os Poderes: Executivo e legislativo ao exercerem suas competências podem fazê-lo de 

forma a inovar em termos constitucionais, contudo seus atos executivos ou Leis estão sujeitos ao 

crivo do judiciário, o qual pode declarar a inconstitucionalidade dos mesmos. 

 

Quando a Corte constitucional promove uma interpretação sobre a lei ante o caso 

concreto, pode a mesma através de sua decisão inovar da mesma forma, não havendo, contudo, 

formalmente um recurso contra eventual decisão sua que contrarie justamente o que pretendia 

salvaguardar, qual seja, o texto constitucional. 

 

Neste trabalho estamos tratando da hipótese aonde a Justiça constitucional promove 

uma ―criação‖ sob o pretexto da atividade interpretativa, de normas materialmente constitucionais, 

ou seja, casos aonde institutos são criados, direitos instituídos através da via jurisdicional sem 

previsão e quando muito, colidindo com a semântica da carta maior,
239

 ou chancela através de 

operação interpretativa as mutações de fonte legislativa através da via jurisprudências. 

 

Atualmente, os tribunais constitucionais são os protagonistas quando o assunto é 

mudanças informais na constituição; e isto por vários motivos, dentre eles, o fato de tais tribunais 

chancelarem ou não, alterações desta natureza que por ventura venham a ser emitidas por órgãos 

do poder político, que advenham de fontes externas jurisprudenciais, de direito internacional ou 

supranacional (no caso de comunidades como a União Europeia) e preponderantemente pelo fato 

de que a maior parte das mutações advém da jurisprudência que firma entendimento a cerca da 

interpretação, aplicação de uma determinada norma constitucional. 

 

Neste último caso, por ser tarefa dos tribunais constitucionais justamente se posicionar 

a respeito do conteúdo das normas constitucionais em última instancia, não havendo previsão de 

                                                           
239 O professor CARLOS BLANCO DE MORAIS, in ―As Mutações Constitucionais Implícitas e os seus limites jurídicos: autópsia 

de um Acórdão controverso‖- JURISMAT – Portimão-nº 3-2013-p.63,  aponta a seguinte tipificação a cerca dos emissores das 

mutações: origem genética em: i) Fontes-facto (costumes, práticas, caducidade e desuso); ii) Fontes-ato (tratados, legislação e atos 

políticos que operam contra-costitutionem sem reação do ordenamento); iii) Fontes jurisprudenciais emitida ao abrigo da 

interpretação (interna e externa). 
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revisão de suas decisões por outro órgão
240

, ou seja, não estar sujeita a qualquer heterocontrole, 

torna os tribunais constitucionais possivelmente órgão com maiores chances de promover 

mutações constitucionais que sejam aplicadas, isto sem mencionar as controvérsias acerca de 

questões eminentemente políticas. 

 

De fato, os tribunais desta natureza nasceram como órgãos técnicos e imparciais cuja 

função precípua, não obstante possuir certo grau de jurisdição política, a defesa das normas 

constitucionais de abusos dos poderes: legislativo e executivo. 

 

Na verdade, em razão do princípio da separação dos poderes e justamente por se tratar 

de órgão técnico, composto por ministros de notáveis saber jurídico, tais tribunais deveriam 

respeito máximo ao núcleo essencial da sua própria competência, não devendo ultrapassar os 

limites da atuação de controle na qual a interpretação das normas constitucionais são o 

instrumento do exercício de seu próprio poder.  Nas palavras do professor Carlos Blanco de 

Morais
241

 quando tal tribunal passa a inovar politicamente e assim não seguir à risca o programa 

político escolhido pelo constituinte originário ou mesmo o derivado, passa a inovar de forma a 

revelar normas ―imanentes‖ e não decididas, aditando critérios de decisão a partir de princípios 

neutros, desvitalizando a cogência das normas que foram decididas, ou retorcendo seu sentido sem 

amparo no texto, na verdade, deixa de exercer sua função precípua, que é a de controle.  

 

Continua o ilustre professor entendendo que se o Tribunal não interpreta nem 

concretiza a Constituição, ou seja, se ao invés de revelar o significado da norma, o tribunal 

soluciona essa problemática a partir de um parâmetro normativo fictício ou de uma norma que o 

mesmo constrói e lhe permite transformar no plano material a própria Constituição que deveria 

salvaguardar. 

 

                                                           
240 Na verdade, há a possibilidade não de uma revisão da decisão propriamente dita proferida pelo tribunal constitucional, mas que 

não se configura em propriamente um recurso, que é possibilidade de que o poder legislativo emita lei ou emende a constituição de 

forma que possa rever a decisão proferida pelo tribunal constitucional com efeitos ex tunc. Contudo, tal lei ou reforma 

constitucional também fica sujeita à interpretação do mesmo tribunal que pode ou não reconhecer a inconstitucionalidade da lei ou 

emenda conforme o seu teor e mediante provocação dos legitimados. 
241 MORAIS, Carlos Blanco de.  As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. 
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Cabe dizer que o mencionado professor, filiado a corrente positivista, vê com maus 

olhos qualquer eventual fuga por parte de qualquer órgão dos parâmetros dados pelo texto da lei, 

no caso, da constituição. Como já mencionou o também professor positivista Manuel Gonçalves 

Ferreira filho, o limite para a interpretação de uma lei é seu texto.
242

 Além do texto, os positivistas 

em geral não conseguem reconhecer a validade de qualquer disposição, mesmo que benéfica para 

o anseio social, até mesmo porque, questionam esta benesse, em razão de apenas entenderem 

validas as inovações advindas do poder legislativo, que atuam teoricamente sob o manto da 

legitimidade do voto popular. 

E para tal doutrina, apenas nos casos aonde os limites deste mandato (legislativo ou 

Executivo) possam ser ultrapassados, com a emissão de diplomas legais, reformas constitucionais, 

ou até mesmo atos que contrariem o texto da constituição, para o bem ou para o mal, devem agir 

os Tribunais Constitucionais.  Por esta razão as constituições não criaram formas originárias de 

custodiar tais tribunais, não prevendo que os mesmos agissem como poder moderador, poder 

constituinte ou de revisão.  Ante esta não previsão e concretamente ante a inexistência de solução 

prática para a questão, surge toda esta celeuma que levanta questões a cerca do princípio 

democrático e da maioria, do princípio da separação de poderes e dos limites materiais e 

procedimentais da revisão da lei fundamental e até mesmo se de fato os tribunais merecem este 

rótulo de poder moderador.   

 

De fato, para a corrente positivista a alteração por via jurisprudencial, mesmo dotada 

de outros mecanismos de participação popular, pareceres técnicos, caracterização da demora do 

legislativo em regular a matéria constitucional, a proteção das minorias através da defesa de 

decisões contra majoritárias, de nenhuma forma seria válida, sendo, quando muito, eficaz ante ao 

jogo de poderes. Para tal corrente, a alteração silenciosa de uma constituição, em tese, 

democraticamente decidida, converte a mesma, em texto apenas nominal, dissolvendo sua 

normatividade no decisionismo jurisdicional. 

 

                                                           
242 O que não impediu o Ilustre Professor de em entrevista ao site Conjur em 01 de maio de 2016, de entender incabível a revisão 

por parte do STF da decisão do Senado Federal que julgou procedente o pedido de Impeachment da presidenta eleita no mérito, 

mesmo contrariando pareceres de inexistência de crime de responsabilidade por parte da mandatária, não obstante conforme a 

constituição, tal decisão requerer fundamentação e vinculação entre o pedido de impedimento e a existência do suposto crime. 

Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-mai-01/entrevista-manoel-goncalves-ferreira-filho-constitucionalista acessada em 

02/01/2017. 



112 
 

Encontraria assim este tipo de prática ressalvas no plano do sistema de freios e 

contrapesos aonde, para a referida corrente, careceria de legitimidade popular e democrática. 

 

Mais especificamente há críticas quando os tribunais adentram em matérias que seriam 

de política pública ou de escolhas políticas no que diz respeito à orçamentos, gastos públicos e 

escolhas a cerca de cortes e aplicação de recursos. 

 

Por outro lado, no Brasil fortes críticas foram feitas à proposta de emenda 

constitucional n.º 33/2011, sob a alegação seria inconstitucional a tentativa legislativa de ―limitar‖ 

a atuação do STF, sujeitando algumas de suas decisões ao referendo do legislador e, em caso de 

discordância, da população através de referendum, sob a alegação de ofensa à cláusula pétrea da 

separação de poderes, se pondo em risco, direitos e garantias individuais e que mesmo sendo o 

povo titular de onde se emanaria todo o poder não seria dado a decidir controvérsias.  

 

Ora, um tanto quanto controvertida tais alegações, ao passo que há preciosismo ao 

texto para salvaguardar direitos e a separação de poderes, mas se nega ao povo o direito de 

―presentar-se‖ si próprio
243

. 

 

O descrédito do legislativo pode ter levado ao repudio popular da medida, contudo, a 

mesma possuía o caráter democrático de oitiva e participação popular direta.  Fato é que a mídia 

brasileira se posicionou contrária à referida emenda, e como lhe é de costume, ―convenceu‖ a 

população
244

 em geral da sua malignidade social, tendo sido a mesma arquivada. 

 

Claro que estas questões são teóricas, mas possuem viés prático.  Uma determinada 

sociedade, que condicionada pela mídia, escolhe representantes que não estão coadunados com os 

anseios políticos, jurídicos e sociais da maior parte dos cidadãos e sim com parte do eleitorado 

que, coincidentemente lhes financiou a campanha e de forma aparentemente incoerente para a 

                                                           
243 Apenas a voz do povo ouvida através da boca de seus representantes eleitos pode ter validade? 
244 A população que em geral não tem conhecimentos jurídicos e sociológicos para entender certas controvérsias, sendo facilmente 

manipuladas por um ou outro grupo hegemônico, em geral que possua apoio midiático.  
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população em geral, opta por escolhas políticas que beneficiam a classe empresarial, em 

detrimento da classe digamos assim trabalhadora, será que pode se dizer, que em tempos, por 

exemplo de crises, aonde cada recurso vale, que os representantes eleitos possuem ―legitimidade‖ 

para promover escolhas que ―prejudicam‖ a maior parte da população ao invés de aferir recursos 

das classes mais abastadas?  Seria de fato legítima e não deveria ser revista pelos tribunais ante ao 

menos um estudo de prognoses e porque não de equilíbrio social, determinadas medidas, já que 

por não serem eleitos, teoricamente, os juízes seriam mais ―livres‖ para promover este tipo de 

repartição dos recursos estatais? 

 

A dúvida é imperiosa. 

 

Alguns ainda diriam que mecanismos como os amicus curiae seriam formas de 

distorcer as decisões, e que seria apenas pressão de quem tivesse recursos para tanto, ao passo que 

outra corrente apontaria os casos emblemáticos aonde, por exemplo, a defensoria pública atuaria 

defendendo a população mais carente de recursos, por exemplo, nas ações diretas de controle de 

constitucionalidade. 

 

Há quem entenda que o legislativo não é em muitos casos moroso, e sim cauteloso; 

que muitos dos assuntos que necessitam de regulamentação, estão com projetos em tramite, mas 

dependendo de uma ―evolução‖ ou um determinado consenso entre os congressistas
245

.  

 

Todavia, os problemas sociais, como por exemplo, a união de pessoas do mesmo sexo, 

o entendimento que começa a ser firmado sobre a atipicidade do aborto até o terceiro mês de 

gestação (STF- HC124306-RJ), a questão sobre a prisão após decreto condenatório em segunda 

instância (ADC‘s 43 e 44), aborto do feto anencéfalo, fornecimento de medicamento de alto custo 

pelo Estado (RE566471 e RE657718) e etc, são questões que interferem muito no seio social, 

causando mortes, sofrimentos desnecessários de gestantes, questões patrimoniais e afetivas de 

                                                           
245 Professores Carlos Batisde Horback e Levi do Amaral Júnior em Seminário Especial de Interpretação da Constituição e 

Mutação Constitucional realizado em 08/04/2015 na FDUL. 
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homossexuais, dúvidas a cerca da eficácia da legislação penal e do momento exato do início da 

execução da pena. 

 

Independentemente de se concordar ou não com o teor das decisões que muitas das 

vezes promovem certa alteração do texto da constituição, o que parece que tem sido na maior parte 

dos casos buscada é a segurança jurídica e justiça social.  O direito é feito para o bem comum. 

Será o preciosismo à letra da lei em um sistema como o jurídico, conservador por natureza e que 

não obstante argumentos de fundamentação legitimidade democrática e popular, prefere 

permanecer cego aos anseios sociais, principalmente de classes menos abastadas e se agarrar à 

preceitos rígidos que por vezes sequer regulam situações sociais notórias, como o caso dos 

homossexuais?
246

 

 

De toda sorte, a doutrina elenca casos como o de Portugal em tempos de crise, para 

apontar série de decisões aonde o Tribunal maior daquele país teria ultrapassado sua estrita função 

de controle para de forma ativa, ―regular‖ o que o Executivo e o legislativo entendiam como 

―necessário‖ para se aplacar os gastos públicos e com isso honrar pagamento de dívidas,
247

 

entendendo que a judicialização de Políticas públicas converteria o Tribunal Constitucional em um 

novo ―poder moderador‖ e que a ―vontade‖ popular representativa tornar-se-ia subsidiária no 

processo de implantação efetiva destas políticas.  

 

Mas será de fato, que a população em geral de funcionários públicos portugueses 

ansiava por dívidas? Ou ao votar em seus representantes tinha efetivo conhecimento de como 

seriam investidos os recursos advindos da Troica e de fato concordavam com tal alocação? Será 

mesmo que os portugueses almejavam ter redução salarial e de suas pensões, queriam muito 

perder o subsídio de férias ou de natal?  Podemos dizer que o Constituinte pretendeu regular 

direito à salários e a pensões e ser em caso de ―crises‖ excepcionado? 

                                                           
246 Texto de senso comum que reflete em parte a problemática social é o do Professor Joaquim Falcão a respeito da possibilidade de 

casamento entre pessoas do mesmo sexo: ―se fosse necessária uma emenda à Constituição, seria preciso voto favorável de pelo 

menos 357 congressistas. Evangélicos, católicos e outros grupos pressionariam os congressistas. Provavelmente não se mudaria a 

Constituição e a atual concepção de família constitucional continuaria a mesma, donde continuaria valendo a visão católica de3 

família e sociedade.‖ Ver. Falcão, Joaquim, O Supremo. Rio de Janeiro, FGV,2015. p. 241. 
247 MORAIS, Carlos Blanco de.  As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a 

mutação.  MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016.  
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Cabe a mesma pergunta aos homossexuais brasileiros. Será que os mesmos preferiam 

manter seus relacionamentos afetivos na informalidade? Não prefeririam os mesmos poder se 

casar livremente com quem desejassem e ter sua vida patrimonial e direitos decorrentes do 

casamento reconhecidos, não obstante o Constituinte de 1988 pudesse, representando o 

pensamento hegemônico da época ser contrário a qualquer tipo de união formal entre pessoas do 

mesmo sexo? Será que a maior parte da população preferiria negar tais diretos à tais cidadãos? 

 

Em ambos os casos, as casas legislativas pareciam discordar frontalmente dos anseios 

de seus representados. Serão mesmos os ministros dos tribunais constitucionais efetivos membros 

de um ―poder moderador‖? 

 

Podemos identificar que o fenômeno da mutação constitucional parece transparecer a 

problemática entre o poder e a delimitação de fronteiras entre o legislativo e judiciário, a qual, não 

se encontra satisfatoriamente resolvida, ao menos para os positivistas. 

 

Será que podemos de fato chamar, os tribunais constitucionais que possuem uma 

atuação mais ativa de poder moderador? E será que o arquivamento desta proposta de emenda a 

Constituição n. 33/2011 demonstra isso?  

 

Em estudo a cerca de decisões emitidas pelo STF brasileiro, à luz da teoria das 

instituições feita pela jurista Michelle Souza Dias podemos ter algumas dúvidas a cerca do efetivo 

intento, mais particularmente falando do STF, em protagonizar o cenário político. 

 

Sustenta a autora que o mito da neutralidade das opiniões e decisões judiciais é 

funesto, não apenas por esconder posturas políticas, mas também por potencialmente poder 

acentuar situações de privilégios e compactuar com preconceitos favorecendo o clima de 

alheamento do jurista relativamente aos anseios e reivindicações da maior parte da população, 



116 
 

principalmente em países como o Brasil de notória disparidade sócio-econômica. Prossegue 

verificando que mesmo após anos de declínio de teorias radicais como a capitaneada pelo jurista 

Hans Kelsen e conseqüente emergência de novas teorias, percebe-se a pungência de vários 

elementos e releituras positivistas como, por exemplo, a moderna e sofisticada teoria positivista 

normativista de L. A. Hart que exibe considerável interesse pelos aspectos argumentativos do 

direito, e sob a qual se desenvolveu a teoria da argumentação de Neil MacCormick,
248

 coexistindo, 

na verdade estas teorias com a teoria que ao invés de ser fundada em critérios sintático-

semânticos, é fundada em matizes mais pragmáticas, deslocando-se a análise do texto normativo 

de uma perspectiva estrutural ou normativa para um viés funcionalista e mais voltado para funções 

sociais do Direito, abarcando inclusive questões a cerca da democracia, o que seria denominado de 

pós positivismo.  

 

Neste contexto de pós positivismo é dada à interpretação um crédito extraordinário, 

onde fica, contudo, sujeita à críticas por parte dos positivistas à cerca da segurança jurídica, 

devido ao uso de métodos não muito ―seguros‖ de interpretação, A atividade do jurista passa a não 

ser entendida como prática guiada exclusivamente pelo êxito e sim pela ideia de correção e 

pretensão de justiça da decisão. Os teóricos positivistas formulam críticas neste sentido, não 

obstante a necessidade de fundamentação racional das decisões também seja defendida nas teorias 

pós positivistas
249

. 

 

Fato é que o direito é conjunto de realidade dinâmica e assim não consiste apenas em 

uma série de normas e enunciados de diversos tipos, mas preponderantemente em uma prática 

social complexa que inclui além de norma, procedimentos, valores, ações, agentes e etc., e é por 

isso que correntes doutrinárias mais modernas dão imenso valor à interpretação. 

 

A importância dada a interpretação não significa necessariamente que se defenda a 

mutação, mas sim que a aplicação do direito requer um processo racional e conformador do 

Direito, ou seja, a jurisdição não deve ser processo meramente legalista.  

                                                           
248 DIAS, Michelle Souza. Supremo Tribunal Federal e Seletividade decisória: prática política e (re) desenho institucional? Rio de 

Janeiro, Editora Lumen Juris, 2013. p. 3 
249

 Para Zagrebelsky há que se adotar um conceito de democracia crítica, que pressupõe a recusa a verdades absolutas e da força. 

Neste contexto a lei erige simultaneamente como fim e meio de si própria, rejeitando o que chama de ações políticas juridicamente 

imodificáveis, dando o referendo, como instrumento de democracia direta a ser privilegiado. O que de fato, dependeria para o 

sucesso de um povo atuante e não meramente reativo, pois uma das grandes ameaças à democracia é precisamente a opinião do 

povo desinstitucionalizada, fator facilitador da homogeneização do povo e sua manipulação. Ver. Clara Calheiros, Justiça e Poder 

democrático. Uma reflexão a partir do pensamento de Zagrebelsky. In Estudos de homenagem ao professor doutor Jorge Miranda 

(obra citada) p. 513 e seguintes. 
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Mas até que ponto, no caso brasileiro é possível dizer que o STF extrapole os limites 

permitidos pelo constituinte originário, colocando-se acima da própria carta que lhe confere os 

poderes?
250

 

 

1.5.12. A questão democrática e o STF 

 

A democracia representativa está pautada no voto majoritário, contudo este não é 

capaz de salvaguardar decisões irrepreensíveis, ou mesmo deliberações justas e razoáveis, pois tal 

princípio não garante igualdade política.  O majoritarismo é expressão da vontade dos vitoriosos 

que pode não representar o bem coletivo ou interesse da comunidade
251

. 

 

O governo da maioria precisa lidar com o direito dos desprivilegiados, emergindo 

assim a regra contra majoritária como dilema entre a política majoritária e os direitos 

fundamentais das minorias, levando em conta valores substantivos. 

 

Assim para a corrente procedimentalista
252

, aonde se assevera que a democracia 

advém da atuação dos juízes restrita à garantia das engrenagens democráticas, vendo com muitas 

reservas a atuação proativa dos magistrados não eleitos por ofensa aos princípios representativos e 

de separação de poderes,
253

 para seus defensores o próprio controle de constitucionalidade das leis 

seria sistema antidemocrático por possibilitar que juízes e tribunais limitem decisões de 

representantes ―populares‖
254

, privilegiando o procedimento ao resultado. 

                                                           
250

 Para uma análise das questões psicanalíticas que têm elevado o judiciário ao status de ―pai‖ salvador ver: MAUS, Ingeborg. 

Judiciário como superego da sociedade o papel da atividade jurisprudencial na "Sociedade Órfã".   Tradução do alemão: 

Martonio Lima e Paulo Albuquerque. Novos Estudos CEBRAP.  N.° 58.  São Paulo, 2000. p. 183-202  
251 Hoje no Brasil verificamos um flagrante desrespeito às maiorias quando estas são contrárias às leis que entendem cabíveis. 

Pesquisas apontam que mais de 70% da população é contrária a reformas constitucionais da previdência. Técnicos desmentem 

propaganda governamental a cerca de suposto déficit nas contas da previdência pública e o poder legislativo avança sem ouvir a 

população no sentido de sua aprovação. O poder legislativo brasileiro não sanciona o chamado recall de seus mandatos não 

obstante ser medida de apoio popular. Isto sem mencionar que as únicas maiorias que são de fato ouvidas por congressistas, juristas 

e etc. são as que são capitaneadas e alardeadas pela imprensa como se manifestassem vontade popular legítima. 
252 Para esta corrente o poder judiciário só possuiria legitimação para limitar o desejo da maioria como defensor do procedimento 

democrático e, em vista disso, da democracia propriamente dita, não detendo a prerrogativa de investir-se de legislador (negativo 

ou positivo) ver. DIAS, Michelle Souza.  Supremo Tribunal Federal e Seletividade decisória- prática política e (re) desenho 

institucional? Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. p 22 
253 Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, citado por DIAS, Michelle Souza.  Supremo Tribunal Federal e Seletividade decisória- 

prática política e (re) desenho institucional? Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013. p.. 21, sendo defensores desta teoria 

Carlos Santiago Nino, John Hart Ely, e Jürgem Habermas  
254 O que dizer ainda de parlamentares que pelo sistema brasileiro são ―eleitos‖ como suplentes, ou mesmo eleito por excesso de 

votos de outros candidatos, cuja ordem para suplência ou recebimento de tais votos não é sequer divulgada, sendo escolha 

discricionária dos presidentes dos partidos. Como dizer que há representatividade se o eleitor ao escolher seu candidato desconhece 

seu suplente ou mesmo quem elegerá, caso o seu candidato tenha excesso de votos necessários a sua eleição. Note-se que foi 

proferida palestra pelo atual presidente, o qual não recebeu votos diretos para o cargo e que se beneficiou de duvidoso processo de 
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Muitas críticas são formuladas à este entendimento,preponderantemente no tocante às 

garantias e dos direitos fundamentais
255

 já assegurados nas sociedades injustas como as dos países 

emergentes, e isto porque, a democracia procedimental sob a escusa de promover relações 

equânimes, considera indivíduos meros números e desconsidera os problemas reais na 

representatividade, tão desvirtuada por manipulações midiáticas, financiamento de campanhas por 

grandes grupos econômicos, voto por partido, falta de publicidade na escolha de suplentes e de 

eleitos com o excesso de votos dos candidatos e tantas outras nuances como desconhecimento 

teórico, sociológico e ate mesmo ausência de alfabetização da população. Diante disto, postulados 

como o da segurança jurídica e da isonomia, se aplicados como se a população estivesse em 

igualdade fática, em sociedades desiguais, acabam por afastar a real efetividade do direito à 

igualdade, configurando na verdade uma discriminação positiva, o que não é desejado, daí a 

importância da apreciação de valores substantivos pelo poder judiciário na fixação do direito à 

igualdade. 

 

Erik Eriksen chama atenção para o fato de a deliberação como ato político primário 

nunca expressar na verdade genuína paridade para os segmentos minoritários ou excluídos
256

. Por 

sua vez Laurence Henry Tribe menciona o fato de as regras que dirigem a participação política e 

processos deliberativos legítimos, são em sua essência substantivas.
257

 

 

Desta forma, o questionamento dos procedimentalistas a cerca da caracterização da 

corte Constitucional como um quarto poder parece decorrer do fato de que para eles a jurisdição 

constitucional não poderia apreciar valores substantivos, sob a alegação de que feito isto 

transgrediriam o próprio postulado democrático.  Todavia, através de tal apreciação é possível a 

efetivação de igualdade real. E como ficariam os procedimentalistas ante esta constatação? 

 

                                                                                                                                                                                              
impeachment da presidenta Eleita por mais de 54 milhões de votos,  proferida em abril de 2015 na FDUL que criticou o tal 

procedimento de escolha de candidatos em palestra sobre a proposta de reforma política. 
255 Embora os defensores da corrente procedimentalista como Hart, e Habermas reconheçam o múnus assecuratório do 

procedimento democrático por parte da jurisdição constitucional e, por conseguinte admitam que os magistrados defendam os 

diretos fundamentais como sustentáculos do processo democrático. Para estes, o judiciário só possuiria legitimidade para limitar o 

desejo da maioria como defensor do procedimento democrático a fim de garantir a própria democracia, mas não detendo a 

prerrogativa de se investir de legislador seja positivo ou negativo, presumindo esta teoria que o sistema dos direitos é melhor 

tutelado pelos órgãos de representação democrática.  Ver: DIAS, Michelle Souza. Supremo tribunal federal e seletividade 

decisória: prática política e (re) desenho institucional?  Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013. p. 22. 
256 ERIKSEN, Erik Oddvar. Decocratic or jurist made Law? On the claim to corectness. ARENA – Centre for European Studies, 

University of Oslo, Working papers, 2004, aput DIAS, Michelle Souza. Supremo tribunal federal e seletividade decisória: prática 

política e( re) desenho institucional?  Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013.  p. 23 
257 DIAS, Michelle Souza, Supremo tribunal federal e seletividade decisória: prática política e( re) desenho institucional?Rio de 

janeiro- Lumen Juris, 2013, p. 23 
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Um processo democrático efetivamente justo é menos legítimo que um processo 

democrático formal, atento à normas procedimentais?  O medo de decisões de conteúdo 

democrático no âmbito do judiciário, que é por natureza um poder conservador, é de fato 

plausível?  E como defender a ilegitimidade do juiz constitucional como legislador positivo em 

casos aonde se verifique concretamente que a decisão defenda valores também advogados por esta 

corrente doutrinária como: a justiça, igualdade e dignidade da pessoa humana que são 

precondições substantivas da própria teoria procedimental?  Será válido desprestigiar resultados 

justos a fim de que prevaleça procedimentos democráticos meramente formais, se para isso for 

necessária certa restrição ao poder legislativo e/ou Executivo, ou por medo de a autorização ser 

estendida à casos aonde se privilegie diretos escusos? 

 

No sistema moderno, fato é que a proteção dos valores substanciais é incumbência do 

judiciário, ao menos no sistema jurídico brasileiro, e os teóricos substantivistas estadunidenses 

influenciaram tanto o judiciário brasileiro quanto o da Europa.  Para Eugene V. Rostow
258

, a 

oposição ao judicial review, ou ao controle de constitucionalidade substantivo no sistema do civil 

Law, é bastante simplista ao sustentar que uma sociedade não pode ser democrática a menos que 

seus parlamentares possuam poderes soberanos, pois o intento derradeiro da constituição deve ser 

o de asseverar aos cidadãos uma sociedade mais livre democrática e justa. Ter os legisladores até 

mesmo os constituintes, com todos os vícios de escolha já mencionados, como detentores de 

poderes supremos a fim de sobreporem a direitos fundamentais é na verdade teoria 

antidemocrática em sua concepção teórica. 

 

Ronald Dworkin
259

 que adota a teoria substantivista fraca, na classificação de 

Sebastian Linares,
260

explica que é forçosa a posição de entender por antidemocrática e por 

conseqüência, ilegítima, decisão proferida por uma corte constitucional com temática polêmica, 

como por exemplo, em casos de autorização de aborto.  O autor, embora refute a possibilidade de 

anulação de julgamentos legislativos com a substituição destes por votos de sua lavra, entende que 

o controle de constitucionalidade não é investigar o propósito dos constituintes, pois nestes casos, 

                                                           
258 ROSTOW, Eugene. The democratc character review. Harvand Law Review. V. 66. Number 2. December 1952. Disponível em 

digitalcommons.law.edu/. acesso em: 02/02/2012. Apud DIAS, Michelle Souza.  Supremo tribunal federal e seletividade decisória: 

prática política e( re) desenho institucional?  Rio de janeiro- Lumen Juris, 2013, p. 25. 
259 DOWRKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins fontes, 2000, p. 100 apud DIAS, Michelle Souza. Supremo 

tribunal federal e seletividade decisória: prática política e( re) desenho institucional?  Rio de Janeiro.  Lumen Juris, 2013, p. 26 
260 LINARES, Sebastian. La (i) legitimidad democrática Del control judicial de las leyes. Madrid: Marcial Pons, 2008, p. 199 apud 

DIAS, Michelle Souza. Supremo tribunal federal e seletividade decisória: prática política e( re) desenho institucional?  Rio de 

Janeiro.  Lumen Juris, 2013, p. 26 
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se houvesse decisão por escrutínuo da maioria, a temática seria fundada em análises puramente 

morais, desconsiderando aspectos técnicos dentre outros. 

 

O princípio majoritário não se constitui o único fundamento da democracia, eis que, a 

defesa dos direitos pela via judicial é que torna mais forte o processo democrático e nisto reside à 

democracia constitucional que se mostra mais válida quando juízes e tribunais têm a possibilidade 

de fiscalizar atos dos demais poderes. 

 

No que se refere à mutação constitucional, embora pareça um pouco mais delicada a 

questão é defensável sob a mesma tese, em análises de casos concretos nos quais se possa ver que 

reformas constitucionais ou atos do Executivo, em decorrência de questões religiosas, morais, 

atécnicas não se mostrem receptivas ao reconhecimento do direito constitucionalmente assegurado 

de minorias ou mesmo que a letra da constituição contradiga seus princípios. 

 

Dworkin entende que a inclusão de princípios no sistema jurídico resolve os 

problemas de legitimação dos tribunais constitucionais criados pela concepção volitiva da 

jurisdição presente no modelo normativista, fazendo uma distinção quando se trata de argumento 

político, o qual não entende que possa ser utilizado pelo judiciário para anular normas com 

produção no âmbito legislativo
261

. 

 

O jurista Lenio Streck critica a corrente procedimentalista por entender que a 

concepção ―procedimental‖ não pode prescindir os juízos de substancia, pois há inadequações nas 

leis que só podem ser resolvidas pela tarefa criativa dos juízes, e neste ponto acrescentamos que 

estas leis podem ser também as constitucionais, pois a mutação ocorre na aplicação de norma 

constitucional no caso concreto. 

 

Prossegue ainda o jurista, e a nosso ver corretamente, que um dos postulados 

elementares da tese de Habermas não está presente no sistema brasileiro, que seria o da existência 

de indivíduos independentes, autônomos, conscientes e instruídos. 

 

                                                           
261 Citado por DIAS, Michelle Souza. Supremo tribunal federal e seletividade decisória: prática política e( re) desenho 

institucional?  Rio de Janeiro.  Lumen Juris, 2013, p. 29. 
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Verdade também que a sociedade brasileira não parece
262

 possuir os indivíduos de 

Dworkin, íntegros, justos, bem como, ao que tudo indica a integridade na atividade jurisdicional 

como regra. 

 

Para a teoria da integralidade de Dworkin ―funcionar‖ ela requer uma sociedade em 

todos os seus âmbitos evoluída. Para ele: ―a integridade na atividade jurisdicional fomenta a 

integridade política, que supõe a personificação da comunidade como um todo, que se engaja nos 

princípios da equidade, justiça e devido processo legal adjetivo‖ 
263

, o que de fato é difícil na 

prática de ser constatado em sociedade em geral, e aparentemente se mostra realidade muito 

distante da brasileira. 

 

Ao contrário de Dworkin, que entende que o juiz constitucional não poderia ao 

concretizar a norma constitucional adentrar em matérias de natureza política, Karl Loewenstein 

afirma que a justiça constitucional deveria buscar o estabelecimento de equilíbrio entre a doutrina 

da supremacia constitucional e o princípio da separação dos poderes no desenho atual das 

instituições constitucionais e para ele, o controle de constitucionalidade é eminentemente um 

controle político se colocando frente aos demais poderes.  O que se profere, nestes casos, é decisão 

política em seus exatos termos. 

 

Para o autor, ao prever a Carta Magna a competência do tribunal constitucional para o 

controle de constitucionalidade, por razões óbvias esta confere trivial hegemonia ao judiciário, 

pois ele é quem pronuncia a ultima e derradeira palavra em matéria de Constituição, obrigando as 

demais instituições executivas e legislativas, sendo assim aquele que detém a função precípua de 

guarda da Constituição possui superioridade ante aos demais. E assim, o judiciário tem tomado 

para si o papel de árbitro do processo político, sentenciando litígios constitucionais de ordem 

federativa e interorgânica em razão de prerrogativa expressa e indelegável de interpretar a 

constituição, o que Loewenstein denominou de judicialização da política
264

. 

 

                                                           
262

 O que pode ser mero preconceito, ou não, diante das delações que envolvem até mesmo o atual presidente da república em 

diversos escândalos de corrupção conforme noticiário: Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/politica/blindado-pelo-

cargo-temer-e-protagonista-das-delacoes-da-odebrecht Acessado em 15.04.2017.  
263 COSTA, Carlos Henrique Generoso.  A interpretaçãoem Ronald Dworkin.  Disponível em: 

http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1504/1527, acessado em 23/01/2017. 
264 Loewenstein citado por DIAS, Michelle Souza. Supremo tribunal federal e seletividade decisória: prática política e( re) 

desenho institucional?  Rio de Janeiro.  Lumen Juris, 2013, p. 50. 

http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1504/1527
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Para a professora Ada Pellegrini Grinover o que a Carta constitucional concedeu à 

corte Constitucional foram: o controle e a mediação política no embate entre os poderes, exercida 

no controle da omissão constitucional e na interpretação conforme constituição, podendo neste 

ultimo caso até agir como legislador positivo, por elaborar uma ―lei interpretativa‖, que o faz 

entrar em rota de colisão com o legislativo
265

. 

 

Manoel Gonçalves
266

 nota que a possibilidade de controle dos atos administrativos e 

da constitucionalidade das leis e espécies normativas somada á uma ―ampliação do campo 

constitucional, no caso das constituições analíticas conferiu grande poder aos órgãos 

jurisdicionais, gerando relativa supremacia que se manifesta inclusive como mediador político 

entre os demais poderes, gerando o que se convencionou chamar em judicialização da política. 

 

1.5.13. Notas sobre politização do judiciário e judicialização da política. 

 

Não obstante correntes doutrinárias se posicionarem contra ou a favor do ativismo da 

corte constitucional, a judicialização da política estabelece um padrão de interação entre os 

poderes, que pode não necessariamente ser deletério para a democracia, e o fato de a jurisdição 

constitucional se colocar como parte integrante do processo de formulação de políticas públicas, 

por exemplo, pode ser encarada como desdobramento natural em democracias constitucionais 

contemporâneas, ocorrendo porque os tribunais são chamados a se pronunciar em ramos aonde a 

atuação dos demais poderes se mostre insuficiente ou insatisfatória, havendo nesses casos uma 

aproximação entre o direito e apolítica. 

 

O fato de em Estados democráticos o poder ser em regra representativo e por tal 

devendo contas à sociedade, o ponto frágil da justiça constitucional seria a afirmação de sua 

legitimidade democrática e a identificação de suas possibilidades e limites, tendo o próprio STF no 

julgamento do mandado de Segurança n.º 14.831 com relatoria do Min. Celso de Mello 

entendendo que a legitimidade da corte advém de sua atribuição de estancar a vontade da maioria 

quando esta atropele o procedimento democrático ou vulnere direitos fundamentais da minoria. 

 

                                                           
265 Idem. 
266 Idem. 
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Mas será que para tal solução há de fato competência da justiça constitucional para 

mudar maiorias decorrentes do exercício do poder constituinte e do poder reformador, como 

expressão de um poder constituinte permanente? 

 

Outra questão que tem levado á judicialização da política, mas que não será tratada 

neste trabalho é a decorrente do embate entre as próprias classes políticas que decidem deslocar 

para o poder judiciário os embates internos, levando assim a corte constitucional a se pronunciar a 

cerca destas questões, assim como a veiculação na mídia destas questões visando a sua resolução 

via judiciário, visando inevitavelmente a ―exposição judicial e midiática de adversários 

políticos
267

. 

 

A judicialização da política para uns é mecanismo válido de ampliação da cidadania e 

acesso ao judiciário, mas pode ter um viés bastante perigoso, eis que pode ser da mesma forma, 

meio para engendrar a criminalização de movimentos sociais, ou seja, alguns movimentos sociais 

podem se valer do poder judiciário para postular seus direitos, mas em geral, estas deflagrações 

têm sido acompanhadas de contra-movimento de forças conservadoras que vão diretamente, no 

sentido oposto gerando a sua criminalização. 

 

1.5.14. O STF e o poder moderador 

 

É possível identificar ao longo dos quase dois séculos de independência do Brasil a 

presença de um poder neutro como inspiração para a construção de uma estrutura institucional do 

país, podendo notar que a referência constante ao poder dito moderador na construção da ordem 

policial denota a sua presença profunda na cultura política brasileira. 

 

O poder moderador teve oficialmente seu fim no Brasil com a derrubada do império, 

justamente por partir do princípio de que com a república e adoção de sistema eficaz de 

representação política fosse conferir ao governo estabilidade, o que de fato pode ser que não tenha 

                                                           
267 DIAS, Michelle Souza. Supremo tribunal federal e seletividade decisória: prática política e( re) desenho institucional?  Rio de 

Janeiro.  Lumen Juris, 2013, p. 58.  A autora cita ainda mais três causas que concorrem para uma atuação proativa dos tribunais: a) 

a redemocratização – que modificou a perspectiva jurídico-institucional concretizada pela Carta de 1988, implementando no Brasil 

um Estado Democrático de Direito, com os limites formais do Princípio Democrático e do Princípio da Separação dos Poderes; b) a 

constitucionalização abrangente – que inseriu valores morais positivados como princípios constitucionais, tornando uma série de 

direitos exigíveis impelindo o STF a atuar nestes casos ante sua condição de guardião da Constituição; c) e por fim, o próprio 

sistema brasileiro de controle de constitucionalidade- que com a assunção de diversos mecanismos e ações constitucionais, além de 

fortalecer o múnus do STF, que não se resume mais a direitos fundamentais, possibilitou uma certa abertura aos reclames do 

cidadão. 
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se dado até hoje, não por mérito da monarquia, mas por demérito do projeto político e vontade 

política dos atores. 

 

Verificou-se, já desde o conflito ocorrido em Canudos, a ausência de um arranjo 

institucional oficial que garantisse a continuidade do poder oligárquico por outras formas, 

nutrindo-se assim um saudosismo pelo poder moderador. 

 

Neste momento é instituído indiretamente um poder moderador por Campos Sales 

através da política dos Estados desenvolvida à margem da Constituição de 1891.  Se o poder 

moderador conferia ao Imperador a competência para dissolver a câmara, nomear senadores e 

conduzir resultados das eleições, de modo semelhante, a política dos Estados, valendo-se de 

ardiloso modelo de verificação de diplomas eleitorais expedidos pelo poder local, conduzia ao 

parlamento, convenientemente, aliados do executivo federal, o que demonstra a alta taxa do 

demos, combinando-se com a vertizalização da ordem policial administrativa, sabotando a disputa 

e conseqüentemente acesso aos cargos eletivos
268

. 

 

Este pacto do governo dos Estados foi rompido com a revolução de 30 e retornou o 

debate sobre a necessidade de um órgão que fizesse as vezes de Poder moderador, embora 

vencida, foi elaborada proposta no anteprojeto da constituição de 1934, justamente de conferir 

expressamente tal poder ao STF a fim de que o mesmo possuísse competência para conter os 

excessos do Poder legislativo e Executivo. 

 

A Constituição de 1937, outorgada por Getulio Vargas, em sentido diverso previu 

expressamente que a câmara dos deputados poderia remover a inconstitucionalidade de lei assim 

declarada pelo STF estabelecendo ainda uma espécie de poder moderador conferido ao Presidente 

da República durante o chamado Estado novo,
269

certamente utilizado para instituir regime 

antiliberal e autoritário.  Justamente por dado caráter autoritário
270

, não pode dogmaticamente ser 

identificado como tal segundo a teoria Schimittiana de poder moderador como um poder neutro
271

. 

 

                                                           
268 BASTOS, Erico Araújo. STF e o Poder moderador: política à margem do poder constituinte na atuação do Supremo tribunal 

federal. Curitiba: Juruá, 2015. p. 153 
269 BASTOS, Erico Araújo. Idem. p. 156. 
270 Embora com modificação sensível no acesso da população á direitos sociais e políticos, o que também contribui para afastar a 

identificação dos poderes do presidente neste caso de aspectos que o identificasse como um poder moderador. 
271 BASTOS, Erico Araújo. Idem. p. 158 
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As conquistas políticas e sociais dos cidadãos foram mais uma vez solapadas com o 

Golpe de Estado ocorrido em 1964
272

 articulado pelo capital transnacional, financeiro e industrial 

local através das Forças Armadas como reação a uma série de medidas do presidente João Goulart 

à medidas que não lhes eram interessantes economicamente.
273

 

 

Surgindo assim a figura do militar como representante neutro, se identificando com o 

modelo monárquico, aonde cabia à nobreza, o papel eqüidistante de poder moderador, decorrente 

de suposta superioridade que os afastaria das disputas comezinhas pelo poder.  É justamente o 

discurso moralista a peça fundamental para a legitimação do golpe de 64 e detentor de direitos 

hereditários para o exercício do poder moderador que levaram à usurpação até mesmo do poder 

constituinte. 

 

Note-se que o STF à época nada fez à respeito do notório golpe de Estado, Declarando 

inclusive vago o cargo de presidente não obstante estar em solo brasileiro o presidente João 

Goulart, clarificando a conivência como os estratagemas para usurpação do poder presidencial
274

. 

 

Podemos perceber que pelo menos no Brasil, conceitos de poder constituinte e de 

política, entendidos, como poderes constituídos não têm até hoje se mostrado como protagonistas 

do processo de atualização do princípio da igualdade, não obstante a grande importância das 

instituições para este processo. 

 

A figura do STF após a constituição de 1988 deve ser estudada levando-se em conta a 

tese, mesmo não vitoriosa da constituição de 1891 de Corte Constitucional ao modelo da 

estadunidense como poder moderador, eis que se faz presente em sua gênese. Inclusive a previsão 

de controle de constitucionalidade concentrado confere-lhe amplos poderes, conferindo assim 

possibilidade maior de eventuais desvirtuamentos de seu papel, propiciando às vezes um 

equivalente funcional de poder moderador
275

. 

 

                                                           
272 Para maiores informações ver: DREIFUSS, René Armand. 1964: a Conquista do Estado – ação política, poder e golpe de 

classe. Traduzido pelo laboratório de tradução da Faculdade de letras da UFMG por: Ayeska Branca de Oliveira Farias e outros. 2ª 

ed. rev. São Paulo: Editora vozes, 1981. 
273  Idem.  p. 159 
274 Mesma passividade demonstrou o STF no momento atual de deposição da presidenta eleita, não obstante diversos pareceres 

contrários à existência de crimes ou a ausência mesmo de atribuição da chefa de Estado para atuar ou decidir sobre questões cuja 

responsabilidade lhes foram atribuídas como o caso do plano Safra, não obstante a Constituição estabelecer a vinculação da decisão 

de impedimento de presidente da república à configuração de crimes de responsabilidade e outros requisitos específicos. 
275 Idem. p. 173 
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O controle concentrado, contudo, não pode ser identificado como a raiz dos problemas 

decorrentes do protagonismo desta corte, até mesmo porque o sistema previu tal competência 

constitucionalmente. 

 

Concordamos com a afirmação de Vitor Nunes Leal, citado por Enrico Araújo Bastos, 

que entende ainda que os tribunais em geral exerçam função eminentemente conservadora no 

sistema de freios e contrapesos no modelo liberal
276

.  José Afonso da Silva atesta em seus estudos 

como os procedimentos constituintes que deram origens às respectivas Constituições brasileiras 

frustraram a efetiva participação popular, fazendo a seguinte constatação: ―Mesmo nos momentos 

em que o povo participou do processo do poder, a organização do procedimento constituinte tem 

escamoteado a sua vontade. Seus mandatários não lhes são fieis, apropriando-se do comando que 

exercem por delegação, usurpam-lhe a soberania‖.
277

 

 

Na história constitucional brasileira percebe-se claramente que no embate entre o 

poder imperial, oligárquico e poder militar; fatores reais de poder definiram o conteúdo das 

constituições usurpando a vontade do povo
278

, não obstante a atual, tenha sido a que mais 

participação popular possuiu. 

 

No que tange especificamente ao STF, embora tenha sido prevista positivamente a 

possibilidade de controle de constitucionalidade de atos e leis como permanência do poder político 

do povo, não conseguiu engendrar arranjo capaz de manter a comunidade no comando da atuação 

da instituição que manejaria o instituto, na visão de Francisco Lima que entende pela ilegitimidade 

do STF no que se refere à escolha de seus membros, no próprio exercício da jurisdição ao se 

distanciar da vontade popular e na impossibilidade de controle eficaz de seus atos pela sociedade, 

entendendo a arquitetura institucional do STF pouco democrática.
279

 

 

Com a renovação dos Ministros por aposentadoria dos escolhidos sob a égide do 

regime militar trouxe uma atuação um pouco mais ativa, contudo uma análise mais atenta 

demonstra que o ativismo praticado não assume de fato este caráter revolucionário que muito se 

                                                           
276 Idem p. 173 
277 Idem.. p. 174 
278 Idem. p. 175 
279 LIMA, Francisco Gérson Marques. O STF na crise institucional brasileira: estudo de casos: abordagem interdisciplinar de 

sociologia constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 117/118. Embora entendamos que mecanismos implementados 

posteriormente como o amicus curiae, audiências públicas e etc. possuem o condão de aproximar a corte da sociedade. Ver: 

OLIVEIRA, Jadson Correia de. Controle de Constitucionalidade pelo STF: participação e democratização por meio de audiências 

públicas e do Amicus Curiae. Curitiba, Juruá, 2015.  
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alardeia parecendo mais cumprir a função de domesticar a democracia, mais desnaturando o seu 

caráter social do que outra coisa, embora pontualmente possa ser reconhecida uma diferença na 

atuação dos ministros escolhidos após a restauração do regime democrático, dos anteriormente 

escolhidos. 

 

A demonstrar esta tese Francisco Lima elenca uma série de decisões proferidas nas 

três ultimas décadas que comprovam o caráter conservador e antidemocrático do STF no 

julgamento de temos com elevada importância social. 

 

Boaventura de Souza
280

, pensador lusitano, também citado por Erico Bastos, afirma 

que o STF está promovendo uma contra-resolução jurídica, esta entendida como forma de 

ativismo judiciário conservador que consistiria em neutralizar, por via judicial, muitos dos 

avanços democráticos que foram conquistados ao longo das duas ultimas décadas pela via política, 

quase sempre a partir de novas constituições. Não seria propriamente uma conspiração, mas 

entendimento tácito entre elites político-economicas e judiciais colocando na defensiva, setores 

judiciais mais progressistas através de decisões que tratam eminentemente de conflitos individuais 

diretamente vinculados a conflitos coletivos sobre a distribuição do poder e de recursos na 

sociedade, sobre concepções de democracia e etc. 

 

O que o autor ressalta é o fato de que o ativismo judicial pode ter viés eminentemente 

conservador e teorias como o neoconstitucionalismo que advogam a teses de ampliação dos 

poderes das cortes constitucionais na concretização de princípios constitucionais, não formulou 

ainda forma eficaz ou mecanismo de hermenêutica capaz de conter os riscos de que o Supremo 

preencha a textura aberta dos princípios constitucionais tomando de assalto o poder constituinte, 

reescrevendo assim a Constituição ao seu talante, que é justamente o problema do proferimento de 

decisões com caráter de mutação constitucional
281

. 

 

Para Erico esta questão não passa pela maturidade ou não da Corte, eventualmente 

obtida com o tempo e sim na forma pela qual o tribunal se estrutura passando a solução da questão 

pelo aprimoramento de mecanismos institucionais que coloquem a atuação do Supremo sob o 
                                                           
280 BASTOS, Erico Araújo. STF e o Poder moderador: política à margem do poder constituinte na atuação do Supremo tribunal 

federal. Curitiba: Juruá, 2015. p. 182. Prossegue o autor português, considerando que não esta clara a ocorrência do fenômeno no 

Brasil, havendo alguns sinais em casos perturbadores como anulação de políticas que garantem educação superior à excluídos 

socialmente, turmas especiais para filhos de assentados da reforma agrária, reação de grupos oligárquicos que se valem de medidas 

judiciais visando o não a reconhecimento de direito de indígenas e quilombolas, criminalização de movimentos sociais e etc. 
281 BASTOS, Erico Araújo. STF e o Poder moderador: política à margem do poder constituinte na atuação do Supremo tribunal 

federal. Curitiba: Juruá, 2015. p. 183. 
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controle da comunidade; mecanismos institucionais que atrelem e reconduza o controle de 

constitucionalidade a uma concreta manifestação do poder constituinte,
282

 o que entendemos que 

em sede de discurso resuma bem a necessidade, mas que em termos práticos tais medidas ainda 

não foram sequer idealizadas ante a dificuldade prática de se limitar a atuação de um tribunal que 

possui a competência constitucional de proferir em ultima instancia decisão sobre a interpretação e 

conseqüente aplicação das normas constitucionais. 

 

Sobre a alegação de superioridade técnica das cortes Erico afirma que tal discurso 

como prova de atuação apartada de paixões e interesses políticos das cortes superiores presta-se 

mais uma vez a encobrir os riscos de legitimidade de se atribuir a um poder constituído o papel de 

condutor da vontade do constituinte, ou seja, afirmar que possuiriam instrumentos interpretativos 

mais adequados para filtrar o etéreo espírito do poder constituinte veiculado no texto 

constitucional, a tornar as decisões mais legítimas e assim se substitui a tese da neutralidade do 

poder moderador de Carl Schmitt, outrora adotada para legitimar o detentor do poder moderador, 

eis que atualmente não se ousa invocar neutralidade na atuação do STF.  

 

Todavia, mesmo esta legitimação pela aplicação de técnica de decisão, não resiste à 

demonstração do caráter instrumental da técnica para se tomar a decisão que lhe parece 

conveniente politicamente, pois conforme ensinou Schmitt a técnica é sempre e somente: 

instrumento e arma, justamente por servir a qualquer um.  A lei não é espiritual, e menos ainda à 

favor da neutralidade. Não seria o aprimoramento da técnica que tornaria a Corte constitucional 

com maior legitimidade, tão pouco a sua pretensa moralidade a possibilitar a indevida expansão 

dos poderes das cortes constitucionais, o que nos dizeres da professora alemã Ingeborg Maus, 

citada por Erico Bastos, seria como colocar a atuação da justiça não apenas como substituta 

imperial, mas como o próprio imperador, seu equivalente funcional de superego na sociedade, pois 

o recurso a moral como argumento decisório pode estar cheio de boas intenções ou ser usado para 

mascarar um decisionismo judicial
283

. 

                                                           
282 Idem.  p. 184 
283 BASTOS, Erico Araújo. STF e o Poder moderador: política à margem do poder constituinte na atuação do Supremo tribunal 

federal. Curitiba: Juruá, 2015. p. 186 A mesma autora em outra obra abordando a questão do poder do judiciário sob o viés 

psicanalítico tendo como paradigma a imago paterna, assim constatou: Acompanha essa evolução (aumento de poder do judiciário) 

uma representação da Justiça por parte da população que ganha contornos de veneração religiosa.  Em face desse fenômeno, 

somente em poucos países (por exemplo, Inglaterra e Finlândia) ainda é possível identificar uma discussão que envolva posições de 

"esquerda" e de "direita" entre os juristas. (...) Qualquer crítica sobre a jurisdição constitucional (na Alemanha) atrai para si a 

suspeita de localizar-se fora da democracia e do Estado de direito, sendo tratada pela esquerda como uma posição exótica. E as 

demais funções jurisdicionais também encontram acatamento na Alemanha, em que pesem algumas críticas sobre resultados 

isolados de decisões, que na realidade possuem menos o caráter de valoração modesta da garantia principiológica da liberdade por 

uma Justiça capaz de decidir autonomamente do que o aspecto daquelas obsessões libidinosas que, de acordo com Marcuse, já não 

correspondem a relações de domínio tecnocrático por agentes impessoais.  (...) O aspecto típico dessas biografias de juízes (a 
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Tal discussão traz a tona, as reminiscências da cultura do poder moderador nas 

práticas das instituições nacionais e podemos perceber alguns traços de correspondência funcional 

entre a atuação do supremo tribunal federal e até mesmo de outras cortes constitucionais como a 

estadunidense e a francesa. 

 

Uma das características do poder moderador é ser contramajoritário, ou na verdade 

contra-igualitários por descaracterizar, moderar a democracia. 

 

O fato de, por exemplo, a corte constitucional proteger eventual direito de minorias 

não é moderar a democracia, se na verdade decidir no sentido de perpetuar privilégios desta classe 

mantendo o estado de desigualdade na distribuição dos recursos na sociedade e na influencia sobre 

decisões públicas. 

 

Na França e EUA a teoria do poder neutro foi manejada a fim de manter a hegemonia 

da elite burguesa liberal e no Brasil a fim de manter a elite oligárquica no império e na República 

Velha aonde o poder moderador se destacava pela verticalização política e condução do processo 

eleitoral, alijando a maior parte da população do processo eleitoral, utilizando o discurso do poder 

moderador como legitimador da concentração de poder e no golpe militar de 1964 valendo-se da 

retórica de pretensa moralidade das forças armadas como interventora da democracia para salvar a 

democracia. 

 

Erico Bastos elenca aspectos que podem ser associados à emergência de práticas 

equivalentes ao poder moderador e com isso a identificação ou não da atuação do STF no 

cumprimento de sua missão como guardião da constituição como no exercício de tal poder: a) 

bloqueio a democracia; b) temor da emergência do conflito, a opor a lógica igualitária à ordem 

oligárquica; c) a ocultação da política que decorre desses conflitos; d) a verticalização das 

decisões públicas e a conseqüente exclusão dos demos do processo de tomada de decisões sobre o 

bem comum; e) a condução do processo eleitoral a moldar, ao seu gosto, a feição do sistema 

representativo; f) o uso retórico da moralidade (moralismo) como meio de criminalizar a política 

                                                                                                                                                                                              
exemplo de livros sobre o juiz de primeiro grau que no Brasil comanda a chamada: Operação Lava jato) parece se configurar na 

ideia — que suscita algo como uma reedição dos antigos "espelhos dos príncipes" — de que os pressupostos para uma decisão 

racional e justa residem exatamente na formação da personalidade de juízes. Ver: Novos Estudos CEBRAP N.° 58.  São Paulo, 

2000.  p. 185. 
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como atividade maculada, exercida de forma impura pelos eleitos por voto popular, a fim de 

deslocar centro de decisão e legitimar concentração de poder em outra instancia
284

. 

 

Como pudemos ver as constituições não foram originariamente criadas para proteger a 

Constituição dos tribunais e sim o contrário. Não foram previstos mecanismos de controle da 

atuação destes ao interpretar e conseqüentemente aplicar o texto da norma magna, e isto porque 

não se supôs que estes pudessem atuar na prática como um poder moderador, um poder 

constituinte ou um poder de revisão, regrando questões críticas que podem vir abalar a estrutura 

do sistema jurídico por afrontar princípios como: o democrático, da separação de poderes e até os 

limites materiais à reforma Constitucional. 

 

Não são poucos os exemplos de julgados no Brasil e no exterior que podem ser citados 

a fim de ao menos questionar a atuação dos tribunais constitucionais como órgãos capazes de 

ultrapassar o que pode ser chamado de função de controle. 

 

Para o professor Carlos Blanco de Moraes no plano político-constitucional, a 

judicialização das políticas públicas converteu o Tribunal Constitucional português num novo 

―poder moderador
285

‖ e a vontade popular representativa teria se tornado subsidiária no processo 

de implantação efetiva dessas políticas, quando membros do parlamento, segundo o autor, 

minoritários, passam a enviar, como já mencionado acima, questões não resolvidas a seu contento 

no âmbito do parlamento para a corte constitucional a fim de procederem a mais uma corrida em 

uma nova instância.  

 

                                                           
284 Idem. p. 189 
285 Para o autor tal problemática justificaria mesmo uma solução drástica: ―Daí não ser chocante debater a introdução de 

mecanismos de agilização do processo aprovação de leis constitucionais (mormente através da preterição de limites temporais e a 

atenuação de maiorias qualificadas) que se destinem, especificamente, a cancelar o sentido cogente de sentenças normativas da 

Justiça Constitucional, mediante normas de interpretação autêntica da Lei Fundamental ou, então leis de revisão que alterem as 

normas da Constituição positiva, de modo a confirmar o seu sentido originário quando o mesmo seja colocado em questão por uma 

interpretação constitucional inovadora. Não chocará, finalmente, que sentenças interpretativas condicionais, aditivas ou 

manipulativas de efeitos temporais prolatadas pelo Tribunal Constitucional exijam assentimentos alargados, mediante maiorias 

qualificadas.‖, o que em tese não concordamos, pois a vontade do Constituinte da mesma forma não foi esta, os quoruns 

qualificados e as especificidades do rito de reforma constitucional foram pensados de forma a que determinados assuntos fossem 

discutidos à exaustão mesmo que no parlamento fossem majoritariamente tidos como corretos. É necessária uma discussão social, é 

preciso que o parlamento tenha tempo para ouvir a voz das ruas ou que em ouvindo não concordando, que tenham tempo hábil para 

―convencer‖ a população da necessidade de certas leis. Podemos citar como exemplo a proposta de emenda á constituição atual 

para a reforma da previdência aonde, conforme pesquisas de opinião apontam desaprovação de 70% da opinião pública. E nesses 

casos, deve o legislativo como poder representativo ou convencer a população da necessidade das medidas ou optar por outras 

como a taxação de grandes fortunas, redução do índice da desoneração da folha de pagamento das empresas, taxação de bens 

luxuosos como iates, jatinhos, helicópteros, taxação de lucros e dividendos e outras medidas que imponham aos mais ricos o 

pagamento de mais impostos ao contrário da população de baixa renda. 
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Com a judicialização destas questões passam as cortes a analisar as prognoses 

legislativas,
286

 o que para alguns retiraria do poder legislativo poder que lhe seria nato
287

 podendo 

gerar mutações constitucionais.  

 

Ora, a mutação constitucional envolve um problema de poder e de delimitação de 

fronteiras entre o legislativo e judiciário que não se encontra satisfatoriamente resolvido,
288

 

transparecendo assim em uma fonte de poder que pairaria acima dos outros conformando, algumas 

vezes, conforme seu próprio entendimento (do órgão julgador) os demais atores políticos, sendo 

suas decisões acobertadas pelo mando da legalidade usual das decisões jurisdicionais agravadas 

pela característica da irrecorribilidade, mesmo quando pudesse agir como um legislador supletivo 

ou como poder constituinte difuso. 

 

Diante do que foi exposto podemos concluir que as caracteristicas do texto 

constitucional podem dar margem ao interprete criar ao invés de tão somente interpretar, e com 

isso o sistema de competências e separação de poderes pode ser abalado surgindo um poder 

pairando sobre os demais. Conforme se atribua a titularidade do poder constituinte ao povo ou aos 

grupos detentores de poder político e econômico, se afere a legitimidade de eventual mudança via 

jurisprudencial da Constituição. Da mesma forma, ante aos elementos caracterizadores do instituto 

o distinguirá de outros fenômenos.  

 

                                                           
286 A respeito deste tema, e defendendo por parte dos tribunais a análise a cerca das prognoses legislativas, vale ler artigo da Lavra 

do então advogado da União Gilmar Ferreira Mendes que citando Ernest Gottfried Marenholz, afirma: ―Hoje, não há como negar a 

―comunicação entre norma e fato‖(Kommunikation zwischen Norm und Sachverhalt), que, como ressaltado,constitui condição da 

própria interpretação constitucional. É que o processo de conhecimento aqui envolve a investigação integrada de elementos fáticos 

e jurídicos‖. O que significa dizer que ―os elementos normativos e fáticos apresentam-se, muitas vezes, de forma não diferenciada 

ou de modo inseparável produziu, de certo modo, conseqüências no âmbito do processo constitucional.‖ Assim, ―a aferição dos 

chamados fatos legislativos constitui parte essencial do chamado controle de constitucionalidade, de modo que a verificação desses 

fatos relaciona-se íntima e indissociavelmente com a própria competência do Tribunal.‖.  MENDES, Gilmar Ferreira . Brasil 

Controle de constitucionalidade: hermenêutica constitucional e revisão de fatos e prognoses legislativos pelo órgão judicial.  

Revista Diálogo jurídico. Ano I.  Vol. I.  N º. 3.  Salvador, 2001. 
287 Preferimos concordar com o entendimento de que a análise dos fatos e das prognoses legislativas no âmbito do controle de 

constitucionalidade feita pelo tribunal constitucional é legítima quando a decisão apoiada em pareceres e estudos e tem o condão de 

tornar a decisão mais pluralista e principalmente na apuração relativa à eventos futuros,. Ou seja, quando pretende constatar se 

existe ou não a relação entre o prognostico fixado pelo legislador e da provável verificação do evento futuro. Exemplo na doutrina 

Alemã é dado Por Gilmar Mendes no julgamento da Corte a cerca de lei do estado da Baviera que condicionava a abertura de novas 

farmácias à permissão da autoridade administrativa, na qual se entendeu que a tal proibição não era razoável ante a inexistência de 

relação entre a autorização para farmácias e incremento do perigo à saúde pública.  Coloca, ainda, o autor os procedimentos 

racionais da Corte alemã para a análise de prognósticos legislativos:  ―(a) o ―processo-modelo‖ (Modellverfahren), que se refere 

um procedimento das ciências sociais destinado a antever desenvolvimentos futuros a partir de uma análise causal-analítica de 

diversos fatores estáveis ou variáveis ; (b) a ―análise de tendências” (Trendverfahren), no qual se analisam determinadas 

tendências de desenvolvimento em função do tempo; (c ) o ―processo de teste‖ (Testverfahren), que propicia a generalização de 

resultados de experiências ou testes para o futuro; (d) o ―processo de indagação‖ (Befragungsverfahren), no qual se indaga sobre a 

intenção dos partícipes envolvidos no processo.‖ Ver: MENDES, Gilmar Ferreira . Brasil Controle de constitucionalidade: 

hermenêutica constitucional e revisão de fatos e prognoses legislativos pelo órgão judicial.  Revista Diálogo jurídico. Ano I.  Vol. 

I.  N º. 3.  Salvador, 2001. 
288

 MORAIS, Carlos de Blanco de. Sentenças intermédias da Justiça Constitucional. Obra já citada. p. 100. 
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Partindo-se do entendimento de que o poder constituinte originário é exercido pelos 

grupos econômica e politicamente dominantes, pode se dizer que o caráter não representativo do 

órgão judicial não retirará a legitimidade de decisão, mesmo com caráter mutacional desde que 

inserida num contexto de garantia e reconhecimento de direitos fundamentais que visem o bem 

estar dos jurisdicionados. 

 

As teorias analisadas são importantes no sentido de que quanto melhor delimitado o 

instituto e suas hipóteses, causas e formas, melhor poderá ser a reação da comunidade jurídica ao 

mesmo, seja no sentido de lhe corrobora, seja no sentido de rechaças a ofensa que atinja direitos 

básicos da população. 
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Capítulo II- SISTEMAS CONSTITUCIONAIS, DECISÕES DE 

CONTEÚDO NORMATIVO E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS 

 

2.1. Sistemas Constitucionais Clássicos 

 

Como é sabido, os dois sistemas jurídicos clássicos nos países ocidentais são o do 

Common Law e o do Civil Law. No primeiro, adotados pelos países de língua anglo-saxônica o 

direito em tese é elaborado através dos usos e costumes dos tribunais e assim os precedentes 

judiciais regularam os casos futuros e não havendo ainda o julgamento de determinado caso; os 

juízes possuem autoridade para criar a ―norma‖ que regulará o caso concreto e os casos futuros: 

princípio do stare decisi. A força do precedente variará conforme a hierarquia do juízo ou tribunal 

no qual o precedente foi estabelecido, em regra não vinculando tribunais superiores. 

 

O sistema românico-germanico, ou civil Law, ao contrário, é baseado em textos legais 

que vinculam os julgadores. 

 

No sistema do Common Law as constituições também não são escritas em um único 

texto como a inglesa, ou podem ser escritas de forma bastante sintética como é o caso da 

Constituição estadunidense. Ao Contrário nos sistemas do Civil Law as constituições costumam 

ser escritas e nortear todo o sistema jurídico vinculando sua interpretação e regulamentação. 

 

Vejamos alguns por menores no que se refere aos aspectos da justiça constitucional 

nos dois sistemas, ou seja, como os aplicadores se colocaram ante a problemática fática e os 

ditames constitucionais nos EUA e no Brasil ou sistemas correlatos que adotam o sistema romano 

germânico, ressaltando que ambos terão que lidar com o elemento tempo, pois não há como 

cogitar Constituição e Constitucionalismo sem levar em consideração os efeitos do decurso deste e 

das mudanças de circunstancias sobre o caráter nacional. 

 

Somado ao elemento tempo, temos as mudanças sociais que repercutem nas relações 

destas com as leis ou interpretações que são feitas a respeito de um dado caso concreto e disto 

podem ocorrer mutações que serão emitidas através de decisões judiciais que eventualmente 

detenham que decidir sobre a constitucionalidade de leis e atos. 
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O estudo sobre os dois sistemas apontados é importante para o estudo das mutações 

constitucionais, pois, dado o caráter criacionista e mais livre do sistema Anglo saxão é possível 

que a influência deste em sistemas romano germânicos possa gerar deturpações que desnaturem 

todo o sistema (baseado em leis escritas) e contribuam para o sentimento na comunidade jurídica 

de que decisões com conteúdo normativo são admitidas dogmaticamente, sem ressalvas, em 

ambos os sistemas. É importante da mesma forma o estudo comparado, pois de fato, pode ser que 

seja possível cientificamente a adoção de técnicas de um sistema em outros sem que isto configure 

uma aberração jurídica. 

 

E após a perfunctória diferenciação dos sistemas importante é a analise da 

sistematização teórica dos processos de mudanças, em especial no terreno do constitucionalismo 

que está ligado ao tema da legitimidade frente à tese do chamado poder constituinte do povo como 

representação harmonizadora das contradições do texto constitucional.
289

 

 

2.1.1. Sistema do Common Law 

 

O sistema do common law baseia-se na integração entre costumes, legislação e 

decisões judiciais como fruto de trabalho prático, inserido em seu contexto histórico. Ou seja, A 

integração destes elementos ao ordenamento propriamente dito é feita através da prática jurídica e 

será o transcurso do tempo que aferirá se determinada regra ou prática foi efetivamente integrada 

ao sistema. 

 

Diferentemente da constituição do sistema do civil Law, no sentido de constituição de 

um governo e de suas estruturas, o common Law, por este processo de integração legitima-se 

como uma ―constituição do povo‖, nós diríamos, uma constituição dos aplicadores do direito. 

 

O common Law segue em constante mudança, criação e reformulação através da 

interpretação justamente das decisões judiciais a partir dos casos submetidos concretamente aos 

juízes e tribunais. E esta mudança é inerente á este sistema. As decisões judiciais referindo-se aos 

costumes baseiam-se nesta congruência para conferir validade e força vinculante às mesmas. 

 

                                                           
289 MÜLLER, Friedrich. Fragmento sobre o poder Constituinte do povo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 25/26 
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Sérgio Antônio Ferreira Victor citando Gerald J. Postema ensina que o Common Law 

não se identifica fielmente aos costumes gerais do Reino, mas estes constituem a sua fonte de 

validade enraizada na nação, não somente por certa forma de derivação, mas como fonte atribuída 

e pelo esforço de congruência a que se submetem as decisões judiciais
290

. 

 

O que mais importa dizer a fim de caracterizar o sistema do Common Law é que ao 

contrario dos juízes do civil Law, que tradicionalmente devem apenas dizer o direito, não podendo 

atuar como legislador positivo e nem sequer como negativo; os juízes estadunidenses, por 

exemplo, possuem uma importância incomensurável na criação ou sedimentação do direto, não 

obstante descreverem a prática judicial como a de revelar o direito comum do Reino, e não a de 

criá-lo
291

. Assim, a referencia à costumes e práticas da comunidade é o que confere às decisões 

judiciais a fonte de legitimidade das mesmas, mesmo que pouco se consiga vislumbrar acerca de 

como costumes gerais imemoriais do povo inglês (Reino) poderia embasar as decisões atuais dos 

tribunais estadunidenses. 

 

Fato é que o povo dos países como este sistema judicial entende como legítima tal 

afirmação, no que não nos cabe discordar, eis que, inserido em um espectro de dominação aonde 

de uma maneira ou de outra a elite cria em todos os sistemas
292

. 

 

Vale, contudo pontuar que o fundamento de validade do sistema do common Law é 

bastante diverso do civil Law, aonde a legitimidade das leis e, portanto da lei fundamental é 

aferida sob o manto da representatividade do povo, ao eleger seus mandatários para a respectiva 

elaboração. 

 

Vejamos assim algumas teorias acerca da mudança constitucional nos EUA, 

justamente para podermos analisar argumentos que fundados no sistema dos usos e costumes a 

                                                           
290 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Linha pesquisa acadêmica: diálogo institucional e controle de constitucionalidade: debate 

entre o STF e o Congresso Nacional.  São Paulo: Saraiva, 2015. p. 35. 
291 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Linha pesquisa acadêmica: diálogo institucional e controle de constitucionalidade: debate 

entre o STF e o Congresso Nacional.  São Paulo: Saraiva, 2015. p. 35 
292 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Linha pesquisa acadêmica: diálogo institucional e controle de constitucionalidade: debate 

entre o STF e o Congresso Nacional.  São Paulo: Saraiva, 2015. p. 39. Assim escreve a respeito do surgimento do Common Law 

que se deu através de uniformização de decisões judiciais através de juízes mandatários dos reis às diversas localidades julgando os 

casos conforme o entendimento e interesses do Rei, citando mais uma vez Postema: ―Essa estreita aliança entre juízes e o direito 

significava uma indispensável e insubstituível conexão entre a razão do direito e o saber dos juristas. Isso conferia a common Law o 

seu caráter misterioso ou oculto e conforme visto acima, embora a retórica produzida e disseminada pelos seus principais juristas 

remetesse o common Law às suas alegadas raízes populares e costumeiras, na realidade esse direito era praticamente inacessível às 

pessoas comuns, de modo que constituía monopólio da corporação dos juristas‖. 
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doutrina e alguns julgadores tentam aplicar mais especificamente no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 

Ressaltamos desde já que não há neste estudo um prejulgamento do acerto ou erro das 

decisões dos tribunais estadunidenses que mereçam ser rechaçados ou adotados integralmente por 

nossas cortes ou cortes que adotem o sistema romanista. O que se busca é aferir se há de fato 

compatibilidade para que tais decisões sejam tomadas usando técnicas de julgamento da Common 

Law, ou seus fundamentos. 

 

2.1.2. Teorias de mudança constitucional no sistema do Common Law 

 

O debate sobre a teoria de mudança Constitucional estadunidense remonta 1787 com o 

advento da constituição dos EUA quando embora previsse o poder constituinte derivado, 

estabelecia regras bastante rígidas para a sua reforma. 

 

A Constituição estadunidense, embora tenha sido promulgada em período de lastro 

democrático radicalmente popular na denominada Revolução americana, dado o caráter de 

instabilidade institucional que poderia gerar, a Convenção de Filadélfia teve a preocupação de 

controlar eventuais maiorias radicalizadas por facções políticas estabelecendo assim rígido 

processo de reforma. 

 

O reconhecimento posterior pelo próprio poder judiciário de sua supremacia e judicial 

review, demonstra a base democrática do constitucionalismo daqueles pais até como poder contra 

majoritário. 

 

Este fato de o poder da corte Suprema dos EUA ter se auto reconhecido seu poder de 

controle de constitucionalidade, por exemplo, já demonstra o seu conhecido e intenso ativismo 

judicial.  

 

Bruce Ackerman desenvolve teoria sobre a mudança constitucional via 

jurisprudencial, que para ele seria a substituta da ―reforma‖, pois como já ressaltada a mudança 

formal conforme as regras da Constituição seriam praticamente impossíveis, partindo da premissa 

da cidadania compreendida como prática política em uma concepção dualista, na qual o processo 
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democrático se materializaria através de duas espécies de decisão: as formuladas pelo povo 

estadunidense (we the people), e aquelas formuladas por seus representantes
293

. 

 

Disto se depreende que o conteúdo constitucional pode ser objeto de mudanças, sem 

que o texto o seja, e que o móvel de tais mudanças é o higher decision making, na qual se 

reconhece a presença legitimadora do povo; e que com isso o povo se constituiria em fonte 

primária de deliberação qualquer que fosse seu conteúdo no curso da mudança, tendo-o por 

legítimo e realizável
294

. 

 

O próprio Ackerman, em sua obra denota que a possibilidade decisória ilimitada do 

―povo‖ não é superior a uma super proteção do Bill of Rights e que esta sim deveria prevalecer à 

decisão majoritária. Reconhecendo, contudo que a tese legitimadora adotada pelo direito 

constitucional seria a da vontade popular. Seu marco teórico já alertava para um processo contínuo 

de transformação da constituição, eis que, atrelada à importância da agenda geral reinterpretando a 

constituição conforme os anseios populares, e se constatando que o modelo teórico estadunidense 

adota uma abordagem historicista para diferentes momentos constitucionais. 

 

Entende o mesmo autor que o esgotamento de saídas institucionais de mudança 

passaria pelo fortalecimento do papel da Suprema Corte, rompendo assim com a necessidade de 

canais de manifestação para mudanças, mas mantendo a natureza democrática contida no 

preâmbulo da constituição
295

. 

 

Stephen Griffin, professor de direito público e Direito Constitucional da Faculdade de 

Direito da universidade de Tulane, formula proposta de investigação da teoria da mudança 

constitucional assentada no institucionalismo histórico, em perspectiva centrada no Estado e no 

desenvolvimento das instituições traçadas pela Constituição
296

. Esta teoria amplia o foco da 

pesquisa de Ackerman, pois o objeto de estudo além de abarcar os mecanismos deliberativos do 

we the people ou do we the politician, foca nas formas de relação entre as estruturas de poder que 

                                                           
293 Ver: DUARTE, Fernanda e VIEIRA, José Ribas (Orgs.).  Teoria da Mudança Constitucional: Sua trajetória nos Estados 

Unidos e na Europa. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 13 
294 DUARTE, Fernanda e VIEIRA, José Ribas (Orgs.).  Teoria da Mudança Constitucional: Sua trajetória nos Estados Unidos e 

na Europa. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 14 
295 DUARTE, Fernanda e VIEIRA, José Ribas (Orgs.).  Teoria da Mudança Constitucional: Sua trajetória nos Estados Unidos e 

na Europa. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 15/16, Embora Stephen Griffin, citado na mesma obra, tenha alertado para o fato de 

Ackerman não ter considerado a existência no âmbito da suprema corte estadunidense a teria que limita as decisões da corte quando 

se tratam de political questions. 
296 DUARTE, Fernanda e VIEIRA, José Ribas (Orgs.).  Teoria da Mudança Constitucional: Sua trajetória nos Estados Unidos e 

na Europa. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 17. 
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a constituição desenha, entendendo que o contexto histórico deve ser considerado antes mesmo de 

qualquer argumentação jurídica. Assim, a formulação de teoria da mudança constitucional e a 

identificação dos reflexos decorrentes da compreensão da carta base seria atividade anterior à 

própria função interpretativa. E o institucionalismo histórico permitiria identificar mudanças de 

práticas, instituições e modos de relação interpoderes que operariam como normas que 

autorizariam a mudança informal da própria constituição. 

 

Como disse F. Muller, ―não há poder constituinte do povo aonde o poder contempla o 

povo em alienação; o povo não encontra a si mesmo, mas apenas a violência de um Estado que 

mantém um povo para si. Para tal Estado, o ―poder constituinte‖ é um símbolo especialmente 

vistoso, uma metáfora especialmente luminosa. ‖
297

 

 

Mark Tushnet a respeito da mudança constitucional vê na própria dinâmica das 

relações entre os vários poderes, instituições constitucionalmente previstas, o fator gerador das 

mudanças. Não haveria que se falar em momentos de mudanças capitais, o que haveria seria 

produto de relações interinstitucionais. Para ele o higher decision making  mencionado por 

Ackerman se daria através da inter relação entre as diversas esferas de poder. Assim para o Autor 

não haveria espaço para uma proposta de marco teórico de mudança constitucional e sim uma 

realidade através do estudo do papel dos diferentes órgãos de poder como o papel do presidente da 

República, dos partidos políticos, dos meios de comunicação e da própria suprema corte
298

. 

 

Cass Sustein, professor de jurisprudência e ciência política da Universidade de 

Chicago citado por José Ribas Viera e outros, compreende a mudança constitucional no âmbito do 

sistema jurídico estadunidense em raciocínio de maior flexibilidade do papel da própria 

constituição e dos juízes
299

.  A respeito do New Deal e da segunda carta de direitos de 1944 

promulgada pelo presidente Roosevelt, afirma que nos anos 60, a nação foi rapidamente movida 

                                                           
297 MÜLLER, Friedrich. Fragmento (sobre) o Poder Constituinte do Povo. Tradução Peter Naumann.  São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2004. p. 26/27. Prosseguindo o autor, a cerca da formalidade, a sim como outras garantias constitucionais: na época 

do seu surgimento, ela cumpria a tarefa prática de beneficiar apenas a classe ascendente. Aos integrantes da gigantesca maioria 

oprimida não se adjudicou, e. g. o trabalho, o pão, o mínimo necessário para a existência. Muito pelo contrário, concedeu a casa um 

direito de liberdade que só podiam ser eficazes para os membros de minorias privilegiadas. Adicionalmente a formalidade cumpria 

a tarefa ideológica de justificar a nova forma de sociedade e desvalorizar individualmente todos os que não podiam fruir de fato os 

direitos formais; a culpa não podia ser da forma de sociedade, vide o texto constitucional. 
298 DUARTE, Fernanda e VIEIRA, José Ribas (Orgs.).  Teoria da Mudança Constitucional: Sua trajetória nos Estados Unidos e 

na Europa. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 24. 
299 DUARTE, Fernanda e VIEIRA, José Ribas (Orgs.).  Teoria da Mudança Constitucional: Sua trajetória nos Estados Unidos e 

na Europa. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 25. 
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em direção a aceitar a Segunda Carta
300

, não por meio de emenda constitucional, mas como base 

em interpretações da Suprema Corte e segundo o autor, tais mudanças não teriam envolvido 

nenhuma violação dos princípios constitucionais, pois seria a Constituição dos EUA instrumento 

flexível que permite a grande mudança a qualquer tempo, não proibindo experimentos e 

ajustamento. 

 

Isto permite uma nova compreensão dos direitos e mudanças nos arranjos 

institucionais. Sob esta ótica o laissez-faire seria um mito, os direitos seriam ―criaturas do Estado‖ 

e a questão principal não seria saber se tais direitos seriam bons ou ruins e sim se a intervenção 

estatal seria interessante ao grupo social ou não. 

 

Sustein, ainda citado por José Ribas Vieira, enquadra o documento constitucional da 

Segunda carta, como relativamente estável dentro de uma lógica própria da Common Law, ou 

seja, que se sucede com mudanças decorrentes de decisões judiciais interpretativas, reconhecendo-

se assim a constituição estadunidense como instrumento flexível, possibilitando um processo de 

transformação ao longo do tempo. 

 

Vimos através deste autor, o quão é natural no sistema estadunidense, a figura da 

mudança constitucional operada através de decisões interpretativas judiciais, sendo, como bem 

ressaltou o autor aventado, fazendo inclusive parte da lógica do mencionado sistema. E de forma 

muito interessante, constata que direitos eminentemente de cunho socialista, ingressaram através 

do New Deal no âmbito do sistema de proteção dos estadunidenses, não obstante o predomínio da 

cultura individualista, tendo a sociedade forjado e reconhecido direitos sociais sem mesmo a 

necessidade de constitucionalizá-los formalmente, como é o caso do Direito ao Seguro social. 

 

Por outro lado, o Autor procura relativizar a noção de que a Corte suprema dos EUA 

exerceria uma função contramajoritária, entendendo que a maior parte das decisões da corte 

acompanha as demandas da sociedade, salvo no caso do aborto Roe versus Wade em 1973. 

 

Diante de tais constatações José Ribas Vieira defende a adoção desta teoria 

constitucional sensibilizada para categorias como a flexibilidade constitucional, cultura, 

compromissos constitucionais e democracia deliberativa por parte do sistema constitucional 
                                                           
300 The Second Bill of Rights foi uma proposta manifestada pelo presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt, no seu 

discurso da União, no início de 1944, pela qual pugnava pelo reconhecimento, pelo povo norte americano, de direitos que hoje 

convencionamos chamá-los de sociais, econômicos e culturais. 
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brasileiro. Concordando com Sustein, José vieira entende que não importa se o texto 

constitucional é transformativo ou preservacionista, mas sim, se a constituição e os direitos 

reconhecidos em seu texto, ou no texto de uma declaração de direitos, se façam presentes na 

sociedade, sobretudo por meio dos atores constitucionais, em especial dos juízes.
301

 

 

Este entendimento demonstra a tendência de alguns autores a importar determinado 

raciocínio e procedimentos do sistema do Common Law para o sistema pátrio, romanista, o que 

pode gerar profundas contradições e do ponto de vista legalista transparecer ilegitimidade. 

 

Muito delicada é esta questão de importação de procedimentos jurisprudenciais, 

principalmente quando se fala em adoção de métodos de interpretação criativos em sede de direito 

constitucional em sistema romanista, todavia, concordamos com o fato de que os diretos servem 

ao bem estar social e que a representatividade popular tão alardeada pelos positivistas é no mínimo 

uma utopia conveniente, como bem descreveu Müller aos afirmar que: ―Dissecar analiticamente o 

―poder constituinte do povo‖ como figura de argumentação ideológica não significa ao mesmo 

tempo afirmar simplesmente a possibilidade prática de um real poder constituinte do povo. 

Significa, entretanto, despedir-se de qualquer modo do ―poder constituinte do povo‖ enquanto 

ilusão cinicamente imposta‖
302

. 

 

Diante deste fato, temos toda a problemática da mutação constitucional nos sistemas 

romanistas que são invadidos por métodos casuísticos que dão origem a jurisprudência com força 

de lei constitucional.  

 

É possível se questionar então, se a matéria analisada, colocada pelo teórico Sustein 

seria hábil a legitimar decisões da mesma forma nos dois sistemas em razão de que as sociedades 

são compostas por pessoas que necessitam de diretos em qualquer parte do mundo 

independentemente do sistema jurídico adotado? 

 

Caminhamos para o entendimento de que a legitimidade das decisões judiciais, com 

caráter mutacional, poderia ser aferida conforme o teor dos direitos reconhecidos, não se alegando 

tratar de questões políticas as escolhas governamentais por determinados gastos em detrimento de 

outros. 
                                                           
301 DUARTE, Fernanda e VIEIRA, José Ribas (Orgs.).  Teoria da Mudança Constitucional: Sua trajetória nos Estados Unidos e 

na Europa. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 32 
302 MÜLLER, Friedrich. Fragmento sobre o poder Constituinte do povo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 29. 
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A questão é bastante tortuosa, principalmente se levarmos em consideração que nos 

EUA prevalece o entendimento de que a suprema corte não possui competência para julgar casos 

políticos, podendo-se entender que o New Deal, foi implementado pelo poder executivo, não 

tendo assim como o poder judiciário e a Suprema corte declarar a inconstitucionalidade das 

medidas, embora diante da postura governamental os juízes constitucionais tenham reconhecido a 

validade constitucional, digamos assim, da Segunda Carta, o que se deu com certa pressão do 

governo. 

 

Michel Rosenfeld, professor de direitos humanos e de direito constitucional da 

faculdade de Direito Cardozo da Universidade Yeshiva em Nova York, citado por José Ribas, com 

forte inspiração hegeliana, coloca que, em tempos pós modernos, o pluralismo determina o 

necessário reconhecimento não só do eu, como também do outro, decorrendo uma permanente 

interação entre o ―eu‖ e o ―outro‖, todos, sujeitos constitucionais. E nesta relação de ajuste entre 

esses múltiplos personagens sociais e a pré concepção constitucional destes, a afirmação dos 

mesmos vai se dando por rupturas e mecanismos de negação da identidade anterior, que em 

determinado momento se mostrem insuficientes à interação de um com o outro e ao alcance do 

que seja ideal, buscando promover a necessária conciliação e superação do real para finalmente 

prevalecer a nova identidade constitucional. 

 

Esta realidade não pode ser negada ou simplesmente negligenciada, contudo, como 

afirmou Rosenfeld, o ideal não apenas suplementa o real, como o contradiz, e a construção e a 

reconstrução, embora necessárias, são ferramentas perigosas devendo ser utilizadas de forma 

adequada e legítima. 

 

Esta teoria, embora pareça garantista, refuta o paradigma social, que na Europa, 

conforme o entendimento de Härbele teria alterado a tríade constitucional de liberdade, igualdade 

e fraternidade para Segurança material, diversidade e solidariedade, mantendo os paradigmas 

lockeanos da sociedade estadunidense. Ou seja, os direitos sociais introduzidos com o New Deal 

que apresentam natureza infraconstitucional, ou seja, os direitos fundamentais, nos Estados 

Unidos estão fundados em uma visão lockeana de serem inalienáveis e originados do indivíduo, 

limitando-se, contudo àqueles relacionados á proteção destes contra o Estado, adotando assim uma 

concepção de estabilidade pela via das tradições constitucionais. 
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Estas teorias, vistas ainda que perfunctoriamente já transparecem o caráter da 

mutabilidade jurisprudencial como incito ao sistema jurídico estadunidense, o que significa dizer 

que para os teóricos daquele país nada mais natural do que aceitar em questões constitucionais 

mudanças via jurisprudencial quando as leis ordinárias são feitas predominantemente desta forma 

e a própria constituição, além da notória exiguidade possui sistema com rigidez exacerbada de 

forma a tornar extremamente difíceis mudanças via legislativa. 

 

Ao simplesmente transportar estas teorias para os sistemas romanistas, notamos que há 

grande barreira dogmática, tendo em vista que a via jurisprudencial apenas pode vir a criar leis 

neste sistema excepcionalmente, como no caso das súmulas vinculantes.
303

 Importar teorias 

estrangeiras focando apenas no resultado de algumas decisões para legitimar as mutações pode 

não ser o caminho mais democrático de se promover uma melhora da qualidade das decisões 

judiciais e das próprias leis ―sentenças‖. 

 

2.1.3. Mutações geradas pela interpretação judicial da constituição: exemplos na 

Doutrina estadunidense. 

 

A interpretação jurisprudencial da constituição estadunidense é a base das suas 

mutações. Em nenhum outro país do mundo uma Constituição foi tão interpretada quanto nos 

EUA, devendo-se este fato não só a sua brevidade, concisão e dificuldade de reformas, mas 

também pelo teor de seu texto
304

.  

 

Na verdade, grande parte das mutações na constituição dos EUA se deve aos dissents, 

inicialmente vistos como desobediência institucional passaram a ser vistos como aceitáveis e até 

mesmo geradores de evolução e muitos foram os dissents formulados nestes mais de dois séculos 

de Suprema Corte. 

 

Através destes dissensos a jurisprudência muda, gerando uma interpretação que pode 

levar á uma mudança radical acerca do entendimento sobre determinada matéria da constituição. 

Caso célebre foi o exarado pelo Juiz Harlan no caso Plessy v Fergusson no qual exarou seu 

                                                           
303 O que por grande parte da doutrina é criticada justamente por trazer este tipo de mecanismo que gera contradições no sistema 

baseado na anterioridade de leis promulgadas pelo legislativo. Claro há a possibilidade de o Executivo editar medidas provisórias 

com força de lei, mais tal possibilidade foi prevista desde a promulgação da constituição de 1988 e da mesma forma, com caráter 

excepcional. 
304 SEGADO, Francisco Fernandez Segado. As mutações Jurisprudenciais na Constituição. In: MENDES, Gilmar Ferreira  e 

MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 130. 
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dissenso à decisão da Corte que apoiava a segregação racial na doutrina do separate but equal. Tal 

dissenso converteu-se meio século depois na doutrina unânime da Suprema corte no caso Brown v. 

Board of education of Topeka (1954) com a qual se superou tal doutrina desencadeando uma 

mutação constitucional de extraordinária relevância no âmbito do exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais,
305

 gerando as chamadas Emendas de Reconstrução, em que pareceu 

claro que não era a visão do princípio da igualdade sustentada pela Corte a que pulsava no texto da 

XIV Emenda, como a posteriori, o próprio tribunal Constitucional se convenceu. 

 

Outra importante decisão foi gerada através do dissent do juiz Oliver Wendell Homes 

no caso Lochner v New York (1905) que posteriormente foi adotado a respeito da doutrina do 

substantive due of Law e da liberdade de contratação, no chamado ―caso das padarias‖ aonde por 

maioria se entendeu que legislação que restringia à 10h o máximo de horas trabalhadas por dia 

para os empregados do setor por entender que período de trabalho superior ultrapassava o limite 

marcado constitucionalmente, não constituía em limitação legítima, devendo a liberdade de 

contratação no caso, prevalecer ante o Police Power dos Estados federados.  

 

No julgamento o Juiz Homes em seu celebre dissent começou demonstrando que o 

caso em questão fora baseado em teoria econômica não compartilhada por grande parte do país e 

que a palavra ―liberdade‖ tal qual consta na Décima quarta emenda não pode ser considerada para 

reconhecer lei que não atenda requisitos mínimos de saúde. Esta decisão converteu-se em doutrina 

majoritária apenas no julgamento de West Coast v Parrish (1937) do juiz Hughes. 

 

Estes poderes que trouxeram mudanças radicais de entendimento podem derivar do 

caráter aberto da constituição e assim em uma mudança de entendimento que não necessariamente 

seria reconhecida como uma mutação constitucional no sentido dogmático do termo, ou seja, da 

teoria dos poderes implícitos adviriam poderes desconhecidos da Constituição Estadunidense.  É o 

juiz que descobre legislação, dando-lhes vida, como ressaltou Heidelberg, citado por Segado.
306

 

 

Esta chamada contract clause converteu-se no final do século XIX na disposição 

constitucional de maior relevância nos EUA e para compreender a inclusão constitucional de uma 

cláusula na Constituição é necessário levar-se em consideração os freqüentes abusos que as 

                                                           
305 SEGADO, Francisco Fernandez Segado. As mutações Jurisprudenciais na Constituição. In: MENDES, Gilmar Ferreira  e 

MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 137 e 138. 
306 SEGADO, Francisco Fernandez Segado. As mutações Jurisprudenciais na Constituição. In: MENDES, Gilmar Ferreira  e 

MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 145. 
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legislaturas estatais cometeram sobre os direitos de propriedade entre a Independência e a 

aprovação da Constituição naquele país. 

 

Com o ativismo do juiz Marshall a referida cláusula converteu-se no depósito da 

doutrina dos direitos adquiridos (rested rights) e na própria relação entre constitucionalismo e 

capitalismo através da inserção de diversas limitações ao uso do poder econômico, estendendo a 

aplicação desta cláusula aos contratos públicos e também aos contratos executados e não apenas 

aos processos com promessa de execução futura, inclinando-se a corte por uma interpretação 

expansiva da cláusula, limitando significativamente as faculdades legislativas estatais traduzindo-

se em recepção social muito crítica em relação à tais sentenças.
307

 

 

A corte Estadunidense usa ainda para resolver casos entre princípios o chamado teste 

de razoabilidade (the reasonableness standart), que embora nunca claramente definido, permite à 

Corte decidir independentemente da urgência e extensão de determinado problema social, se sua 

importância justifica o dano contratual, avaliando ainda de forma independente a eficácia de 

determinado programa, no caso, de política social.
308

 

 

No caso concreto analisa-se se a legislação, que eventualmente afete a essência da 

contract clause, encontra justificativa razoável do exercício do poder reservado ao Estado e o 

razoável exercício de seu poder protetor que pode vir a ser interpretado em cada contrato. Assim 

se manifestou o Chief Justice Hughes:  

―Se a legislação é direcionada a um fim legítimo e as medidas 

adotadas são razoáveis e apropriadas para esse fim, não 

importa se os contratos vêm afetados incidental, indireta ou 

diretamente (...)embora o poder do Estado não possa exercer-

se para destruir a limitação constitucional, pois podem surgir 

circunstancias, que no caso concreto, gere restrições 

temporárias transparecendo afronta ao espírito e o propósito 

constitucional, pode ser exercido conforme arranjo dos 

poderes estatais a fim de proteger os interesses vitais da 

comunidade‖.
309

 
                                                           
307 No caso, Grennv Biddle case, a jurisprudência do juiz Marshalll e de seu tribunal deram alcance de tal magnitude à contract 

clause, que para a doutrina traz dúvidas que este fosse o significado que os constituintes tivessem em mente ao consagrar a referida 

clausula, podendo assim caracterizar clara mutação constitucional, não obstante notáveis oscilações na jurisprudência sendo depois 

limitado pelo Police Power estatal. Ver: SEGADO, Francisco Fernandez Segado. As mutações Jurisprudenciais na Constituição. 

In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

147 e 154. 
308 SEGADO, Francisco Fernandez Segado. As mutações Jurisprudenciais na Constituição. In: MENDES, Gilmar Ferreira  e 

MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 155. 
309 SEGADO, Francisco Fernandez Segado. As mutações Jurisprudenciais na Constituição. In: MENDES, Gilmar Ferreira  e 

MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 156. 
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Mutações também foram implementadas no que diz respeitos ao reconhecimento da 

doutrina dos poderes implícitos (implied powers) e justamente com base nesta teoria as mutações 

constitucionais também são legitimadas no direito estadunidense. Conforme já Jellinek entendia, 

no texto da Constituição dormiam até agora poderes desconhecidos que a legislação pode 

descobrir ou são trazidos à vida através dos juízes, cuja interpretação deve ser firme e desperta, 

pois se não o interpreta, subsiste o que está por baixo; convertendo estas palavras em máximas 

para a mutação da Constituição mediante interpretação judicial.
310

 

 

Nesta particular teoria dos poderes implícitos o professor Segado menciona a decisão 

acerca dos greenbacks, que teriam curso forçado para as dívidas e impostos no caso Hepburn v 

Griswold, julgada pelo Chief Justice Chase que em acirrada votação consideraram inconstitucional 

o Legal Tender Act em 1870, para em seguida após renovação dos membros da corte reconhecer 

sua constitucionalidade nos casos Knox v Lee e Parker v Davis decididos respectivamente em 

fevereiro e abril de 1871, considerando que tais obrigações ex post fato constituíam a maior parte 

da dívida do país, reconhecendo a injustiça de anular apenas a aplicação retroativa do texto 

legal
311

. 

 

Outra importante mutação a ser mencionada diz respeito à doutrinada judicial rewiew 

of legislation traço definidor posteriormente do constitucionalismo estadunidense, inicialmente 

questionada sob o argumento de ser uma grande usurpação.  Tradicionalmente com 

reconhecimento atribuído a Marshall no caso Marbury v Madson na qual não apenas se 

estabeleceu o direito à revisão da legislação como drasticamente redefiniu a noção de separação de 

poderes, através de Alexander Bickel e Willian W. Van Alstyne Citados por Segado que baseado 

em Burger, firmou-se o entendimento de que tal doutrina finca suas raízes no pensamento jurídico 

inglês, tendo o referido julgamento apenas confirmado teoria já presente na tradição jurídica 

estadunidense, derivado tanto da experiência colonial quanto da revolucionária
312

. 

 

Grave mutação constitucional pode ser atribuída ao julgamento do caso Scott v 

Sandford julgado em março de 1857 no qual um escravo de um cirurgião militar falecido que 

                                                           
310 SEGADO, Francisco Fernandez Segado. As mutações Jurisprudenciais na Constituição. In: MENDES, Gilmar Ferreira  e 

MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 158. 
311 SEGADO, Francisco Fernandez Segado. As mutações Jurisprudenciais na Constituição. In: MENDES, Gilmar Ferreira  e 

MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 160. 
312 SEGADO, Francisco Fernandez Segado. As mutações Jurisprudenciais na Constituição. In: MENDES, Gilmar Ferreira  e 

MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 165 / 166. 
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residira em diversos Estados, chamado Dred Scott, ingressou em face da viúva de seu dono com 

pedido de liberdade, sob a alegação de ter residido nos estados de Ilinois e Wisconsin aonde a 

escravidão era proibida, com base na regra ―once free, always free‖ tendo como precedente a 

procedência do caso Rachel v Walker, aonde a procedência do pedido foi negada. 

 

Seus advogados através de subterfúgios processuais conseguiram ingressar com nova 

demanda, agora em face do irmão da Viúva de seu antigo dono, agora proprietário de Dred e sua 

esposa nos tribunais federais: Dred Scott v John F. A. Sandford. A suprema Corte de Taney fora 

pressionada pelas forças dominantes do momento para que resolvesse no mérito a questão que as 

instituições políticas até o momento não haviam sido capazes de solucionar. 

 

A sentença exarada de forma injusta entendeu que os negros estadunidenses, mesmo 

os livres não poderiam ser considerados cidadãos dos EUA e que os negros não teriam direitos 

como os dos homens brancos e que deveriam ser reduzidos à escravos para seu próprio benefício e 

tendo-se em vista que na visão do Juiz Taney a Constituição tinha clara tendência escravocrata. 

 

A decisão foi ainda mais além, entendendo como inconstitucional a lei federal de 1820 

(Missouri compromise), entendendo que o congresso não possuía competência para proibir a 

escravidão nos territórios dos Estados Unidos, decorrendo desta decisão que nem Dred Scott nem 

sua família haviam adquirido a liberdade resultante da residência durante certo tempo ao norte da 

linha Mason-Dixon. Esta sentença da Suprema Corte mudou gravemente a Constituição em 

questão vital e delicada como a escravidão. 

 

Como podemos ver nesta breve análise de casos históricos julgados pela Suprema 

Corte dos EUA, as mudanças de entendimento da corte constitucional quando não simplesmente 

alteram sua jurisprudência, fazendo uma leitura diversa do que se é possível depreender do texto 

normativo promovem mutação. A mutação como vimos, pode contribuir para o aprimoramento 

das garantias dos cidadãos ou podem enterrar mesmo os mais parcos avanços. 

 

Foi possível perceber que o sistema do common Law, por sua formação e 

características entende como ―natural‖ este tipo de decisão, ou seja, de decisões judiciais que 

criam o direito e até mesmo o direito constitucional via precedentes e interpretação, ao contrário 

dos sistemas romanistas, ou pelos menos ao contrário do entendimento das correntes positivistas 

do sistema do Civil Law. 
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Diante da grande influencia do direito estadunidense no sistema romano-germânico, 

principalmente no Brasil, não raro encontrar doutrinadores e muitos juízes que se utilizando de 

teorias do sistema apontado, fundamentam suas doutrinas e julgados. 

 

Verificamos grave problema de compatibilidade e de legitimidade, eis que as bases do 

sistema brasileiro, por exemplo, é a hierarquia das leis e a separação de poderes. Todavia, 

conforme o seguimento do estudo não se exclui a possibilidade de legitimidade em mutação 

constitucional via jurisprudencial, com base em teorias que tenham como fundamento a norma e a 

garantia aos direitos fundamentais, pois a teoria dos precedentes não é compatível com o sistema 

pátrio.
313

 

 

2.1.4 As justificativas modernas do controle de constitucionalidade. 

 

 

Atualmente duas das questões que pairam a cerca da legitimidade do próprio controle 

de constitucionalidade é o caráter não eletivo e contramajoritario do órgão que possui a 

competência para seu exercício.  Em nosso sistema, não obstante o poder constituinte originário 

soubesse de tais características conferiu á corte Constitucional tal competência. 

 

Ocorre que no julgamento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis ou 

de emendas à própria constituição, salvo nos casos de inconstitucionalidade formal, as decisões 

são fundadas em argumentos doutrinários e precedentes judiciais levando ao protagonismo o 

poder judiciário em relação ao assunto.
314

 

 

Este dilema nos EUA é tido com base no conflito entre dois princípios opostos: o do 

autogoverno (a maioria tem o direito de se governar) e o de que certas medidas não poderiam ser 

adotadas não obstante majoritárias por serem ofensivas aos direitos das minorias, que seria o 

                                                           
313 Questiona-se doutrinariamente inclusive a reforma constitucional que possibilitou a edição por parte dos tribunais das súmulas 

vinculantes. Todavia, cabe esclarecer que mesmo sendo possível a edição das mencionadas súmulas as mesmas são aplicadas a 

casos exaustivamente julgados e tem como finalidade diminuir o número de julgamentos iguais nos tribunais superiores e não 

instituir propriamente os juízes como legisladores positivos como ocorre nos EUA. 
314 Antonio Ferreira Victor coloca a questão como sendo um questionamento estadunidense, contudo, se formos analisar o fato de 

todas as decisões judiciais do common law serem emitidas por juízes não eleitos e com base em precedentes, teremos que o sistema 

jurídico dos EUA não pode ser considerado nada democrático. In VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Linha pesquisa acadêmica: 

diálogo institucional e controle de constitucionalidade: debate entre o STF e o Congresso Nacional.  São Paulo: Saraiva, 2015. p. 

102. 
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chamado dilema de Madison, optando o sistema constitucional por conferir ao judiciário a função 

de reconciliar os dois princípios. 

 

Nos EUA o dilema foi enfrentado por Alexander Bickel
315

, afirmando que as 

democracias modernas não funcionam com a população agindo de forma ativa cotidianamente, as 

quais, quando muito voltam sua atenção para decisões governamentais importantes ou momentos 

eleitorais, entendendo que a democracia convive bem com instâncias de decisão alocadas em 

instituições não constituídas por pessoas democraticamente eleitas para ocupar seus cargos, 

embora entenda que o controle judicial encontre dificuldades específicas por se relacionar com os 

poderes: Executivo e legislativo, vez que impõem freios evidentes. 

 

Justifica que os eleitores levados a se desinteressar da política, escolhem 

representantes ruins,
316

 tendo os tribunais que invalidar as leis por eles aprovadas e que as 

democracias convivem com órgãos de decisão de caráter não eletivo como o banco Central muito 

bem.  

 

Bickel formulou assim teoria fundada em uma corte prudente, que julgasse com base 

em princípios de neutralidade. Todavia, tal neutralidade não foi exercida nem na época logo em 

seguida a publicação de sua obra The least dangerous branch (1962), levando ao surgimento da 

teoria do procedimentalismo de Ely e do minimalismo judicial de Sustein que se correlacionam 

como o dualismo democrático de Ackerman.  

 

Em seu Democracy and Distrust John Hart Ely coloca que durante muito tempo a 

teoria constitucional funcionou sob a farsa dicotômica do interpretacionismo e do não 

interpretacionismo
317

 que representava em verdade o positivismo e o direito natural, sendo ambas 

para o autor insuficientes para fundamentar a uma prática adequada de controle judicial de 

constitucionalidade das leis
318

. 

 

                                                           
315 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Linha pesquisa acadêmica: diálogo institucional e controle de constitucionalidade: debate 

entre o STF e o Congresso Nacional.  São Paulo: Saraiva, 2015. p. 104 e seguintes. 
316 Acrescentamos que podem ser representantes que na verdade não os representam e sim à grandes empresários que lhes 

financiam as campanhas em troca da aprovação de leis em seus interesses, que logicamente vão de encontro aos interesses da maior 

parte da população composta por assalariados. 
317

 Sobre o tema, Ver QUEIROZ, Cristina. Interpretação Constitucional e Poder Judicial: Sobre a epistemologia da construção 

constitucional. Coimbra: Coimbra editora, 2000. p. 247 e seguintes. 
318

 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Linha pesquisa acadêmica: diálogo institucional e controle de constitucionalidade: debate 

entre o STF e o Congresso Nacional.  São Paulo: Saraiva, 2015. p. 114. 
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Para o autor o interpretacionismo é corrente positivista que cria falsa ilusão de 

atrelamento estrito ao texto legal, e que embora tenha como vantagem o fato de que os juízes que a 

esta se filiam procurarem não intervir nos casos em que o texto da constituição não trate 

especificamente da matéria; tem a desvantagem de evitar o debate constitucional sobre temas não 

expressamente previstos no texto. 

 

Em se tratando, de matéria constitucionalmente tratada, a corrente do 

interpretacionismo não representaria mais qualquer vantagem sobre outros posicionamentos, pois 

como já mencionado, o texto constitucional é por essência vago
319

, ambíguo de modo que as 

interpretações serão permeadas por debates e discordâncias. 

 

O não interpretacionismo é ainda mais rechaçado por Ely, pois as clausulas 

constitucionais vagas seriam um convite ao interprete para ir além do sentido literal do texto, pois 

sem esse acréscimo, as normas ficam de fato vazias de sentido e os valores utilizados por esta 

corrente seriam outros que não os extraíveis do texto.
320

 

 

Com decisões desta natureza, que extravasassem o sentido do texto utilizando 

elementos externos na interpretação, para Ely este seria método no qual deliberadamente se 

substituiria as decisões do parlamento por um governo levado a cabo por concepções adotadas 

pelos juízes, que são politicamente irresponsáveis em suas decisões, entendendo não ser adequado. 

 

Como alternativa Ely propõe que as cortes constitucionais atuassem tão somente em 

margem mínima de ação corretiva, restritas ao aperfeiçoamento do processo de tomada de 

decisões democráticas pelos órgãos competentes para tanto,
321

 estando a legitimidade da ação do 

judiciário vinculada à identificação de falhas no mercado político, ou seja, que em especial as 

cortes constitucionais não deveriam atuar para ditar resultados substantivos, mas somente agir 

quando os agentes políticos estivessem funcionando mal,
322

 ressalvando o dever de averiguar o 

adequado tratamento dado pelas maiorias às minorias. 

                                                           
319

 Textura aberta do texto constitucional. 
320

 Valores do próprio juiz, dos princípios de neutralidade, da razão comum, do direito natural, da tradição, entre outros. 
321

 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Linha pesquisa acadêmica: diálogo institucional e controle de constitucionalidade: debate 

entre o STF e o Congresso Nacional.  São Paulo: Saraiva, 2015. p. 117. 
322

 Este posicionamento a nosso ver é sociologicamente afastado da realidade e da necessidade dos jurisdicionados. O objeto 

justamente da sociologia Constitucional é a análise crítica da efetivação das normas programáticas. Exemplo do que acontece com 

as demais normas do ordenamento, há fatores não jurídicos que informam a maneira e a razão de se aplicar o Direito 

Constitucional.  A sociologia jurídica questiona a qualidade social da aplicação das normas constitucionais, que devem ser 

interpretadas de maneira responsável, mas compromissada com a sociedade devendo-se optar pela interpretação socialmente mais 
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Assim Ely propõe teoria da revisão judicial garantidora e otimizadora dos 

procedimentos democráticos propondo a intervenção da corte somente quando direitos inerentes à 

participação política estiverem em risco, condenando juízes das cortes constitucionais que 

adentrassem no campo de juízos morais substantivos. 

 

Esta teoria foi tida por Dworkin como incoerente e de impossível identificação de 

quais direitos seriam passíveis ou não de proteção da corte. 

 

Bruce Ackerman tentando superar a dificuldade contamajoritária formula teoria 

baseada na ideia de povo criando a teoria da democracia dualista na qual a vontade popular, pode 

ante, engajamento dos cidadãos em torno de alguma questão de interesse público que sensibilize o 

país, o que acontece em raros momentos, substituir os órgãos políticos representativos 

proporcionando a realização do princípio republicano do autogoverno
323

, denominado de rebeldia 

democrática contra os limites impostos pela Constituição. 

 

Ackerman enfrenta a problemática contramajoritária diferenciando os órgãos 

representativos ordinários das assembleias com poderes constituintes o que diferenciaria a vontade 

democrática da vontade constitucional, da política constitucional da política ordinária. 

 

A política constitucional ou republicana exigiria a participação popular enquanto que a 

política ordinária seria a exercida diariamente por intermédio dos órgãos representativos 

(capturada por interesses particulares) prevalecendo a primeira sobre a segunda por conta da 

participação ativa e direta dos cidadãos que apenas nela se verifica.
324

 

 

Nos momentos constitucionais (revolucionários) gerados por esta comoção popular as 

instituições do Estado deveriam se submeter à voz direta do povo que fala por si e com os órgãos 

representativos tomados pelas disputas de interesses de grupos particulares, apenas a Corte 

                                                                                                                                                                                              
adequada. Um discurso normativo de interpretação escorreita da Constituição pode ser desmentido por indicadores sociais, não se 

sustentando teorias quando os fatos desaconselharem certo tipo de aplicação acrítica ou equivocada. 
323

 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Linha pesquisa acadêmica: diálogo institucional e controle de constitucionalidade: debate 

entre o STF e o Congresso Nacional.  São Paulo: Saraiva, 2015. p. 122. 
324 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Linha pesquisa acadêmica: diálogo institucional e controle de constitucionalidade: debate 

entre o STF e o Congresso Nacional.  São Paulo: Saraiva, 2015. p. 123. 
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Constitucional poderia para o autor, representar o povo realizando uma interpretação holística da 

história e compreender a conversação entre as gerações.
325

 
326

 

 

Eugenio Raul Zaffaroni assim leciona: ―Uma instituição não é democrática 

unicamente porque não provenha de eleição popular, pois, nem tudo, o que provem dessa origem é 

necessariamente ―aristocrático‖. Uma instituição é democrática quando seja funcional para o 

sistema democrático quer dizer, quando seja necessária para sua continuidade, como ocorre com o 

judiciário. Quando se diz que o judiciário tem legitimidade constitucional, mas não legitimidade 

democrática, se ignora sua funcionalidade democrática‖.
327

 

 

Com base nestas teorias, podemos perceber que há diversas divergências a cerca da 

própria legitimidade do controle de constitucionalidade, justamente baseadas precipuamente em 

seu caráter contramajoritário e possivelmente antidemocrático. Diante deste fato podemos notar 

que quando uma corte constitucional passa através de decisões judiciais a dizer o direito 

constitucional, criando norma ou desdizendo a lei constitucional o problema dogmático é ainda 

maior. 

 

Vemos, contudo, que muitas decisões com caráter mutacional entram no mundo 

jurídico e por um acerto, entre os poderes instituídos, não necessariamente pacífico, as mesmas 

assumem caráter de legalidade e subentendida legitimidade de seu órgão prolator. 

 

Por outro lado, analisando as diversas correntes jurídicas e por que não dizer 

ideológicas a respeito da atuação nos últimos anos do STF, para citar o caso brasileiro, podemos 

verificar que a doutrina mais avançada, mais social, se mostra insatisfeita com a timidez dos 

acórdãos em geral e com a postura conservadora do STF que em diversos casos se mostra 

restritiva, tomando como exemplo a interpretação restritiva, que a Constituição não faz, a cerca do 

rol de legitimados para a propositura de ação direta de controle de constitucionalidade que acaba 

por restringir o acesso popular ao referido controle
328

.  

                                                           
325 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Linha pesquisa acadêmica: diálogo institucional e controle de constitucionalidade: debate 

entre o STF e o Congresso Nacional.  São Paulo: Saraiva, 2015. p. 124 
326 Critica que pode ser feita é que o povo atual não consegue se manifestar através desta vontade qualificada de vontade 

constitucional, na verdade os jurisdicionados precisam torcer para que a Corte constitucional os represente com base na vontade 

qualificada do passado, dado o grau de despolitização presente nos dias de hoje, principalmente no Brasil. 
327

 PAMPLONA, Danielle Anne. O Supremo Tribunal Federal e a decisão de questões políticas: a postura do Juiz. Curitiba: 

Juruá, 2011. p. 63. 
328 LIMA, Francisco Gérson Marques. O STF na crise institucional brasileira: estudo de casos: abordagem interdisciplinar de 

sociologia constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 498 / 499. Aonde afirma que não obstante o rol de legitimados para 

ajuizamento de ações visando o controle concentrado de normas na CRFB seja um dos maiores do mundo, não justifica que o 
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O poder político pode ser definido como aquele que está em condições de recorrer em 

ultima instancia à força, por deter seu monopólio. A limitação do poder político deve ser jurídica, 

o político é conformado pelo jurídico e o instituto da separação de poderes é tentativa de limitação 

ao poder do Estado. Surge assim, a possibilidade de o judiciário decidir questões políticas e de 

ditar o direito ordinário e até mesmo o constitucional. 

 

Como já salientado, a organização política, não só no Brasil, como em outros Estados 

possibilita a concentração de mais de uma função do poder nas mãos do mesmo grupo, pois a 

teoria da separação dos poderes não é aplicada no sentido de uma separação estanque, assim a 

doutrina das questões políticas que afirma que tais questões não devem ser julgadas pelo judiciário 

por serem matéria de competência de outro poder é argumento muito frágil para sozinho justificar 

tal impedimento.
329

 

 

O controle de constitucionalidade é justamente um limite ao exercício do poder 

político: o estabelecimento de um poder independente que pode frear ou limitar uma decisão 

política adotada pelos órgãos que têm como encargo a função governamental. O processo de 

controle de constitucionalidade exige, contudo, a interpretação da lei, havendo sempre uma carga 

subjetiva na tarefa hermenêutica, quando não a criação de uma norma, como no caso das 

mutações. 

 

Não se afasta assim a possibilidade de abusos, mas tal possibilidade não deve impedir 

que os direitos fundamentais sejam protegidos pelo judiciário sempre que forem ameaçados ou 

lesados. Se o judiciário estiver revendo decisões tomadas no âmbito de outros poderes, pode se 

dizer que estará exercendo uma função política
330

. Esta função política, que tenta ser limitada pela 

doutrina das chamadas questões políticas
331

, cabe dizer, contudo, ao menos em relação aos 

tribunais pátrios, encontra-se em total abandono, entendendo-se estes competentes para se 

manifestar em todas as matérias
332

. 

                                                                                                                                                                                              
judiciário ou qualquer outro intérprete da Constituição deva restringi-lo conforme o STF tem feito em atitude claramente 

antidemocrática. 
329 LIMA, Francisco Gérson Marques. O STF na crise institucional brasileira: estudo de casos: abordagem interdisciplinar de 

sociologia constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 37. 
330 LIMA, Francisco Gérson Marques. O STF na crise institucional brasileira: estudo de casos: abordagem interdisciplinar de 

sociologia constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 45 Citando Karl Lowenstein. 
331 LIMA, Francisco Gérson Marques. O STF na crise institucional brasileira: estudo de casos: abordagem interdisciplinar de 

sociologia constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 91 e seguintes. 
332 LIMA, Francisco Gérson Marques. O STF na crise institucional brasileira: estudo de casos: abordagem interdisciplinar de 

sociologia constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 155 e seguintes. 
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2.1.5. Sistema do Civil Law e controle de constitucionalidade. 

 

No sistema do Civil Law há em regra um tribunal que exerce a jurisdição 

constitucional podendo ou não atuar como instancia de revisão333. No Brasil o controle de 

constitucionalidade das leis ou atos normativos pode ser apreciado por qualquer juiz ou tribunal de 

forma incidental ante um dado caso concreto sendo prevista a possibilidade de recurso 

extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF) a fim de minimizar a possibilidade de decisões 

contraditórias permitindo ao mesmo uniformizar a interpretação em matéria constitucional. 

 

Assim, pelo menos no sistema brasileiro há a peculiar combinação dos sistemas de 

controle concentrado e difuso de constitucionalidade, outorgando constitucionalmente ao STF a 

posição de órgão de revisão de última instância e competência de aferir a constitucionalidade 

direta das leis estaduais e federais no processo de controle abstrato das normas.334 

 

Temos no sistema romano germânico como já salientado, a presença de uma norma 

fundamental escrita, um documento destinado a institucionalizar um sistema preconcebido; 

modelo este institucionalizado a partir da segunda metade do século XVIII com a Revolução 

Francesa e A independência dos EUA, como ordenamento formado por regras que disciplinam a 

criação das normas essenciais do Estado, organizando os entes estatais consagrando o 

procedimento legislativo335. 

 

Como vimos podem existir documentos ―fundamentais‖ escritos tanto no sistema do 

civil law quando no do common law, o que irá diferenciar, pelo no menos no caso estadunidense 

será o tamanho e detalhamento das disposições. Sendo notório que nos EUA a constituição 

bastante sintética, aliada ao sistema baseado em precedentes judiciais confere grande poder 

―criador‖ ao juiz, podendo e devendo o mesmo agir como legislador positivo na medida em que 

identifica o direito no caso concreto interpretando não apenas as leis quanto a constituição sendo 

comum as decisões que de fato ―dizem‖ o direito. 

 

                                                           
333 O Tribunal Constitucional Alemão é competente para apreciar as matérias referidas no art. 93 da lei fundamental e nos casos 

referidos em seu §13, podendo o legislador outorga-lhe outras atribuições. 
334 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha.  6ª edição.  São 

Paulo: Saraiva, 2014. p. 50. 
335 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha.  6ª edição.  São 

Paulo: Saraiva, 2014. p. 1042. 
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No sistema romano germânico, não obstante haver se difundido nos últimos anos 

constituições analíticas, pretendendo abarcar o maior numero de matérias e direitos fundamentais 

possíveis, não há, de fato, uma pretensão de completude e é exatamente esta característica que 

empresta á Carta Maior a flexibilidade necessária ao contínuo desenvolvimento e permite que seu 

conteúdo subsista dentro do tempo.  

 

Problema surge, no entanto, quando em sistema guardião deve zelar pela manutenção 

da força normativa da constituição e precipuamente seu texto à pretexto de aplica - lá acaba por 

desvirtuá-la sem ter órgão constitucionalmente previsto para rever a referida decisão em casos 

aonde isto ocorra. 

 

Ao contrário do sistema anglo saxão deve o juiz interpretar a constituição ante o caso 

concreto dizendo o direito, revelando o que literalmente a mesma não disse por ter um caráter 

mais sintético ou mesmo não estar escrita e ser constituída, pelo menos em parte por usos e 

costumes. 

 

Friedrich Müller ensina que o teor literal representa o programa da norma. A ordem 

jurídica estabelecida pelas normas constitucionais pode ter sido gerada pelo direito representando 

muitas orientações e esforços políticos que diferenciam os textos das normas em geral do âmbito 

das normas dos direitos fundamentais ou de normas principiológicas constitucionais336. Assim, a 

interpretação destas normas de cunho eminentemente não jurídico tem uma concretização mais 

peculiar que a interpretação e concretização das normas ordinárias. 

 

A interpretação do teor literal da norma é um dos elementos mais importantes no 

processo de concretização, mas somente um de seus elementos. A concretização da norma deve 

partir in totum de uma teoria da norma que deixa para trás o positivismo legalista337  

 

Corrente doutrinária positivista tece críticas ao modelo amplamente reconhecido e 

largamente utilizado no qual o legislador parlamentar é submetido justamente a este controle 

jurisdicional e às exigências de uma constituição que regulamenta as competências, as obrigações 

e as permissões respectivas, entendendo que tal construção sofreria de defeitos advindos tanto da 

                                                           
336 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho de Direito Constitucional. Traduzido por Peter Naumann. 2ª Ed. São Paulo.  Max 

Limonad, 2000. p. 57. 
337 MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho de Direito Constitucional. Traduzido por Peter Naumann. 2ª Ed. São Paulo.  Max 

Limonad, 2000. p. 61. 
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natureza do sistema jurídico quanto da fraqueza do argumento político que a justifica338. Para 

Michel Troper o problema de legitimidade do Tribunal constitucional não estaria atrelado ao fato 

de acomodar as relações de um órgão não democrático em um órgão democrático principal, no 

caso o parlamento, mas, sim, em propor uma concepção unificada e coerente, permitindo justificar 

um sistema de controle de constitucionalidade, que estaria assim, segundo o autor, fadado ao 

fracasso. 

 

Para o mesmo autor, ao contrário do que comumente se apregoa a decisão jurisdicional 

não decorre da lei que prescreve ação aos juízos, por ser de caráter indeterminado e não terem por 

sua vez significado, que seria sim atribuído pelo intérprete. Sendo o juiz que definitivamente 

decide o caso não se poderia impedir que o mesmo tomasse decisões fora de suas competências e 

assim: ―se instituirmos um juiz de constitucionalidade, ele será juiz somente perante a 

constitucionalidade que ele mesmo terá definido e não referente a uma quimérica constituição 

objetiva. Só substituiríamos o problema porque ao invés de termos um legislador 

democraticamente eleito, teríamos um legislador indiretamente nomeado.‖339  

 

Segundo ainda Troper, há que se notar que o controle feito por uma corte tem caráter 

jurídico, ao passo que a produção normativa feita por um legislador tem caráter político, embora 

seja impossível se afirmar que uma corte não decida de maneira política não obstante o 

desenvolvimento de toda uma teoria a cerca do não julgamento de questões políticas.340 

 

 

2.1.6. A influência do sistema do common law no sistema do Civil Law e possíveis 

repercussões. 

 

 

No âmbito do direito internacional o termo Civil Law se refere ao sistema legal 

adotado na Europa continental, excluindo os países escandinavos, e por todos os outros países de 

colonização de um daqueles países. Baseado no direito Romano, sendo assim também chamado de 

sistema romanista, é sistematizado pela codificação do direito, cujas normas são, em regra, gerais 

                                                           
338 Um dos Autores que tece esta crítica é Michel Troper. Ver. PFERMANN, Otto. Positivismo jurídico e Justiça constitucional no 

século XXI / PFERMANN, Otto. Tradutor, organizador e introdução: PAGLIARINI,  Alexandre Coutinho; Prefácio Jorge 

Miranda; apresentação Francisco Resek. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 101 
339 PFERMANN, Otto. Positivismo jurídico e Justiça constitucional no século XXI / PFERMANN, Otto. Tradutor, organizador e 

introdução: PAGLIARINI,  Alexandre Coutinho; Prefácio Jorge Miranda; apresentação Francisco Resek. São Paulo: Saraiva, 2014. 

p. 102 
340 Ver. PAMPLONA, Danielle Anne. O Supremo Tribunal Federal e a decisão de questões políticas: A postura do Juiz. Curitiba, 

Juruá, 2011. 
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devendo ser aplicada pelos juízes ante ao caso concreto e teve sua grande afirmação através da 

revolução Francesa de 1789 quando o poder de criar o direito foi de fato retirado dos juízes e 

repassado exclusivamente ao legislativo. 

 

Teresa Arruda Alvim Wambier, citada por Gilberto Andreassa Júnior leciona que: 

―nos sistemas de civil Law‖, normalmente precedentes têm seu valor num conjunto de outras 

decisões no mesmo sentido, que demonstram haver certo consenso a respeito da matéria decidida. 

Excepcionalmente, no civil Law, faz-se menção a uma decisão judicial, qualificando-a como um 

precedente‖
341

. 

 

O importante neste momento da análise deste sistema é perquirir acerca do valor dado 

ao precedente judicial, pois como vimos, em regra é o common law baseado nos precedentes 

judiciais com os juízes podendo ―legislar‖ pois a jurisprudência possui em tal ordenamento 

jurídico força de lei. 

 

No direito italiano, com base no art. 9º, título 22, livro 03 da Regie Costituzione, do 

Estado do Piemonte, no passado, os precedentes possuíam poder vinculante, perdendo tal poder 

apenas em 1848 com o art. 73 do Statuto Albertino, que posteriormente se tornou a Constituição 

do Reino Italiano.  Nos dias atuais, os precedentes além de não serem vinculantes, há rejeição no 

sentido de que as decisões escritas possam vir a influenciar ou mesmo servir de modelo à decisões 

futuras, o que gera uma grande quantidade de decisões com tratamento diferente nas cortes 

Italianas à casos similares.
342

 

 

Embora na Alemanha o direito seja codificado e não se utilize a doutrina dos 

precedentes a ementa possui grande papel na determinação e adequação dos julgados para casos 

futuros, o que é importante para que se evite justamente decisões conflitantes que gera insegurança 

jurídica, o único caso aonde o precedente terá força de lei será nas decisões proferidas pelo 

Tribunal constitucional que declaram a invalidade de normas legais. 

 

                                                           
341 ANDREASSA JÚNIOR, Gilberto. Ativismo judicial & teoria dos precedentes: integração dos poderes e coerência nas decisões 

do judiciário. Curitiba: Juruá, 2015. p. 23. A questão do precedente no Brasil foi jurisdicionalizada com a Emenda Constitucional 

que previu a edição de súmulas vinculantes. EC n. 45/04  
342 ANDREASSA JÚNIOR, Gilberto. Ativismo judicial & teoria dos precedentes: integração dos poderes e coerência nas decisões 

do judiciário. Curitiba: Juruá, 2015. p. 25. 
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Para Alexy e Ralf Dreier citados por Andreassa, na Alemanha
343

 a jurisprudência 

pressupõe vinculação, mas ao contrário do common law, esta não é utilizada quando a 

determinação legal é clara o bastante para dispensar qualquer tipo de interpretação, caso em que o 

precedente será irrelevante
344

. 

 

No Brasil verificamos uma aproximação com o sistema do Common Law da mesma 

forma com que a Inglaterra tem aumentado a utilização de sistema de códigos, por exemplo. Os 

sistemas filiados ao civil Law têm dado uma maior relevância e conseqüente maior qualificação de 

seus precedentes, ou seja, o fenômeno da globalização tem fincado suas raízes também nos 

sistemas jurídicos. 

 

Como já mencionado, com a emenda constitucional n. 45/04 da CRFB esta 

proximidade ficou codificada e o protagonismo da Constituição nos últimos anos
345

 contribuiu 

para a concessão aos juízes de um poder de julgar até mesmo sem um direito escrito, mas com 

base em princípios da sociedade. Assim, nota-se que embora fundado na cultura romano 

germânica há, uma real aproximação do sistema jurídico brasileiro com os demais sistemas 

visando precipuamente a garantia dos direitos fundamentais. 

 

Nos últimos anos no Brasil ante a massificação de demandas judiciais com o 

desenvolvimento de sistemas mais garantistas do acesso à justiça, como o aprimoramento das 

defensorias Públicas, advento de legislações mais protetivas, instituição de gratuidades de justiça e 

aumento de circunscrições judiciais, a chamada crise do judiciário tenta ser revertida com o 

fortalecimento por parte do estado dos ―precedentes‖ a fim de permitir maior celeridade de 

julgamento. 

 

Atualmente pode ser notada uma grande influencia recíproca entre estes dois sistemas 

jurídicos não necessariamente implicando o declínio de algum ou ambos e indicando uma grande 

                                                           
343 A respeito da interpretação dos Direitos fundamentais pelo Tribunal Constitucional Alemão e adoção a partir de 1971 da teoria 

estruturante do Direito na interpretação dos direitos fundamentais ver: MÜLLER, Friedrich. Teoria moderna e interpretação dos 

direitos fundamentais. Especialmente com base na teoria estruturante do Direito. In: Anuário ibero-americano de Justicia 

Constitucional n. 7, Madrid: Centro de Estúdios Políticos Y Constitucionales, 2003. P. 315 e seguintes. 
344 Citados em Andreassa Junior, Gilberto. Ativismo judicial & teoria dos precedentes: integração dos poderes e coerência nas 

decisões do judiciário. Curitiba: Juruá, 2015. p. 25 
345 Anos anteriores ao de 2016 aonde a ordem jurídica gozava no Brasil de certa estabilidade. Após o processo de impedimento da 

presidenta eleita e a instituição de novo governo de constitucionalidade questionável e a avalanche de denúncias contra os membros 

do atual governo e decisões, inclusive dos tribunais superiores incoerentes a cerca do seu estabelecimento e de seus membros, nota-

se que atualmente a aplicação, ou a desvirtuação da constituição vem sida cada vez mais apontada no Brasil. 



158 
 

transformação, não claro, sem conseqüências no âmbito da coerência dos sistemas no âmbito de 

suas teorias dogmáticas. 

 

No que diz respeito ao sistema brasileiro de controle de constitucionalidade este possui 

duas vias: a concentrada e a difusa, temos reflexos quando se adota sistemas de precedentes 

judiciais. Principalmente quando fora dos casos constitucionalmente previstos se adota a técnica 

do precedente, ou mais grave, se utiliza técnicas de decisão criativas, comuns no direito anglo-

saxão para exercer o controle de constitucionalidade, acabando por gerar decisões de caráter não 

apenas integrativo ou evolutivo e sim mutacional ao atribuir ao texto legal uma normatividade que 

o mesmo textualmente não possui, alterando o sentido da norma constitucional. 

 

Vale notar que mesmo a doutrina mais festejada mistura alguns conceitos, mas vale 

reproduzir pelo menos em parte o entendimento de Roberto Barroso que traz elementos 

importantes para o deslinde da causa. 

 

A interpretação criativa para Luis Roberto Barroso consiste na ampliação do sentido 

ou extensão do alcance da Constituição criando uma nova figura ou mesmo nova hipótese de 

incidência não prevista originariamente. Já no segundo caso, da interpretação evolutiva esta se 

traduziria na aplicação da Constituição há hipóteses não previstas por não existirem nem terem 

sido antecipadas á época da promulgação. Ambas não se confundem, para o autor, com a mutação 

constitucional que para ele adviria de decisão que alterasse o sentido da norma em contraste com o 

entendimento preexistente do tribunal no caso constitucional.
346

 

 

Na verdade, não coadunamos com este entendimento eis que a mutação é algo mais 

profundo e problemático que apenas a mudança de um entendimento jurisprudencial e sim a 

alteração do próprio texto da constituição, ou seja, a integração do texto trazendo concretude aos 

conceitos indeterminados pode sofre mudança de entendimento, como por exemplo, o tribunal 

pode entender anos depois que o conceito de ―moralidade‖ abarca situações amplas, tornando o 

conceito mais exigente e isto não configura a mutação constitucional. 

 

O que podemos assim notar é a importação de algumas técnicas de decisão mais 

comuns no direito anglo-saxão, que ao serem adotadas são desvirtuadas e naturalizadas a ponto de 

                                                           
346 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: Os conceitos fundamentais e construção do novo 

modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 130. 
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que doutrinariamente se entenda como aceitável e até mesmo bem vinda ou como uma evolução, 

decisões que mudam o texto da constituição de forma informal. 

 

Note-se que não se critica em si o ativismo judicial ou qualquer outra forma de 

alargamento por via interpretativa dos direitos fundamentais e coletivos em geral que tragam à 

maioria da população, principalmente a menos favorecida mais direitos em todos os âmbitos, ou 

que reconheçam direitos fundamentais à minorias menos favorecidas; apenas dogmaticamente há 

que se diferenciar os institutos a fim de que se possa evitar decisões restritivas de direitos 

previstos constitucionalmente sob o pretexto de ter havido uma mutação constitucional. 

 

O mesmo cuidado há que se ter com as normas estabelecedoras de competências que 

repercutam no pacto federativo e separação de poderes no que representem a garantia ao devido 

processo legal e isenção dos poderes constituídos. 

 

2.1.7. As omissões legislativas em face de demandas sociais e o aceso à justiça e a 

problemática de seu suprimento pelos tribunais com eficácia erga omnes. 

 

Diante das normas programáticas ou não auto-executáveis de direitos fundamentais 

temos o direito subjetivo á legislação. O jurisdicionado possui o direito a produção de norma que 

consiga concretizar o direito constitucionalmente previsto.  

 

Ante a ausência de legislação nestes casos surge uma situação de flagrante 

inconstitucionalidade a ser sanada através do controle de constitucionalidade. A decisão que 

reconhece a inconstitucionalidade em sua modalidade omissiva se vê diante de dilema que deve 

enfrentar: de sanar o vício da inconstitucionalidade suprindo a lacuna ou ―criando‖ normatização a 

fim de proporcionar a garantia dos direitos constitucionalmente previstos. 

 

Em se adotando a tese do professor Canotilho, que entende que inconstitucionais são 

as omissões que violem preceitos constitucionais concretamente impositivos e se entendendo que 

tais comandos se referem a concretização de direitos fundamentais, importante é fazer pequena 

digressão a respeito das omissões acerca da regulamentação de tais direitos, pois se os tribunais se 

entendem competentes para agir ―corrigindo‖ omissões absolutas ou relativas, sendo 

acompanhado por parte da doutrina, é defensável a tese de que eventuais mutações que surjam na 

defesa dos mesmos direitos possam vir a ser legítimas. 
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Fato é que as omissões absolutas com o decorrer dos anos de vigência das 

constituições vão se tornando mais raras, mas as omissões relativas e principalmente decorrentes 

de vícios na extensão das leis no que se refere a atenção ao princípio da igualdade são em geral 

freqüentes e a solução jurisdicional tem sido apresentada precipuamente través de decisões 

manipulativas de efeitos aditivos. 

 

No que se refere à questão das decisões que possam vir a ter caráter de mutação 

constitucional importante é perquirir a cerca das que visam sanar as omissões legislativas (que 

regulamentam normas constitucionais) e que venham a alterar o conteúdo e sentido da norma 

constitucional. 

 

Importante atentar que quando o poder legislativo regulamenta uma norma, esta fica 

sujeita ao crivo da constitucionalidade que pode vir a ser questionada, por um dos legitimados, 

junto ao Tribunal constitucional, todavia, quando há ausência de norma ou a ausência parcial da 

regulamentação que é preenchida pelo tribunal mediante provocação em demandas de controle de 

constitucionalidade na modalidade omissiva, a decisão aditiva eventualmente proferida não fica 

sujeita a tal controle, presumindo-se que a mesma seja constitucional por ter sido emitida pelo 

órgão responsável pela guarda das normas constitucionais. 

 

Todavia, o órgão responsável por sua guarda pode vir a entender que a norma 

constitucional na forma que foi promulgada não se coaduna mais com os anseios sociais, devendo 

tal órgão promover o ―reconhecimento‖ de que a mesma teve seu sentido e/ou alcance 

transformado sem necessidade de que seu texto tenha se modificado.347 

 

Assim, tanto a interpretação da norma que pode ser tida como inconstitucional por 

entendimento diverso do literal da norma constitucional, como ante de fato, um vazio normativo 

pode vir a ser preenchido com base em entendimento da norma constitucional diverso do seu teor 

literal, a mutação pode ocorrer, ou seja, pode se verificar uma mutação tanto na verificação da 

constitucionalidade de uma lei conforme o entendimento que se dê à norma constitucional quanto 

no preenchimento de lacuna normativa omissão (relativa ou absoluta) do poder legislativo. 

                                                           
347 Em Julgado recente, HC 126292/SP, o Min. Luiz Roberto Barroso entendeu em seu voto, adotando a teoria da realidade, ter 

havido mutação do art. 5º, LVII da CRFB devendo a mesma ser mitigada com a alteração de seu texto a fim de conferir maior 

efetividade da lei penal, em prol dos bens jurídicos que ela visa resguardar, tais como a vida, integridade psicofísica, a propriedade, 

que possuem status constitucional. 
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Neste caso, ao preencher a lacuna, o tribunal também pode fazê-lo alterando o sentido 

expresso da norma o que caracterizará, em tese, ante a eficácia erga omnes uma mutação. 

 

Temos o caso clássico aonde juiz monocrático se recusou adotar o entendimento 

firmado pelo STF a cerca da inconstitucionalidade do regime integralmente fechado para crimes 

hediondos sob a alegação da ausência de eficácia erga omnes da decisão até a suspensão do ato 

normativo pelo Senado federal e que no julgamento do recurso contra a tal decisão o Min. Gilmar 

Mendes entendeu ser desnecessário o referido ato por ter o Art. 52, X da Constituição perdido a 

eficácia ante o desuso sendo caso de mutação constitucional348.  

 

Caso recente julgado no HC 126292/SP- STF/2016 no sentido de entender cabível a 

prisão do réu após confirmação da condenação em segunda instancia não obstante a norma do art. 

5, LVII da CRFB em voto da lavra do Min Luiz Roberto Barroso entende ter havido uma mutação 

constitucional.349 

 

No que diz respeito à omissões temos que em geral as mesmas são omissões do 

legislador em regulamentar artigos da Constituição que possuem eficácia limitada e carecem de 

normas que lhes confiram regramento específico e com isso aplicabilidade real.  A problemática 

em torno das omissões é sobre a legitimidade dos Tribunais constitucionais para saná-las além da 

análise do conteúdo destas decisões que darão eficácia à norma constitucional. 

                                                           
348 Caso, contudo, que não obstante a repercussão não foi julgada até a presente data ante a prolação de lei prevendo prazo 

diferenciado para progressão em crimes hediondos pelo congresso nacional, não conseguindo a suposta mutação ser caracterizada. 
349 Em nosso sentir, parece ter sido promovida uma alteração, eis que, tal entendimento vem sendo adotado pela comunidade 

jurídica e de fato, sua adoção subverte o ditame do referido dispositivo constitucional. Realmente, os argumentos sociológicos 

esposados no sentido de que preponderantemente os réus pobres presos por: crimes patrimoniais, relativos à trafico de 

entorpecentes ou contra os costumes permanecem presos ao longo do processo e são mantidos presos durante o processamento dos 

recursos ao passo, que nos crimes patrimoniais ou não cometidos por réus mais abastados, são respondidos em liberdade e através 

de recursos procrastinatórios, estes se esquivam da aplicação da lei agravando o descrédito do sistema penal, são relevantes.  

Todavia, outra questão de sociologia jurídica deve ser aventada, qual seja de: o porquê a aplicação dos requisitos que a lei penal 

apresenta para que se responda o processo em liberdade é mais rigorosa em réus pobres do que em réus mais abastados? 

Quotidianamente no processo penal brasileiro, vemos réus negros e pobres, mesmo ausentes os requisitos do art. 312 do Código de 

processo penal responder seus processos presos e pior, vemos réus abastados, não obstante presentes dos requisitos do mencionado 

artigo os responderem soltos.  Nota-se que as regras garantistas, provavelmente por uma questão de identidade do juiz com a 

situação econômica ou social do réu, em geral faz com que sejam aplicadas as normas de forma mais libertária, gerando um 

descompasso entre o número de prisões de réus pobres e de réus abastados não obstante os chamados crimes de colarinho branco 

serem bastante corriqueiros no Brasil. De 1987 a 1995, foram apenas 6 condenações em mais de 682 casos investigados.  

Interessantes reportagens retratam o assunto, disponíveis em https://correio-forense.jusbrasil.com.br/noticias/62051/para-ministro-

do-stj-crimes-de-colarinho-branco-nao-dao-cadeia e http://www.conjur.com.br/2014-nov-29/condenacao-crime-colarinho-branco-

cresceu-638-12-anos ambas acessadas em 13/03/2017. Desta forma, será que teria havido uma mutação constitucional que 

legitimasse a subversão do princípio da inocência ou a falta de técnica na correta aplicação da lei penal impedindo a prisão, mesmo 

quando necessária, no curso do processo, de réus mesmo abastados? Os juízes brasileiros têm aplicado a norma do art. 312 do CPP 

no sentido de que quando se possui boa condição financeira não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, gerando toda 

uma subversão da ordem penal e justamente o sentimento de descrédito da lei. 
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Em relação às omissões absolutas há divergência doutrinária a cerca da legitimidade 

do tribunal para o seu preenchimento, ao passo que a resolução das lacunas técnicas (omissões 

relativas) é mais pacífica. Isto porque a solução das omissões absolutas requer por parte dos 

tribunais uma atitude ―legiferante‖, sendo na verdade ―lacunas de poder‖ que se configuram ante 

parâmetro temporal de conteúdo indeterminado; ao passo que o preenchimento das lacunas 

técnicas, por serem falhas na regulamentação que contrariam a lógica, a sistemática, 

eventualmente a teleologia do sistema jurídico, pode ser feita por medidas integrativas com 

condições de lhe por termo. 

 

Para Carlos Blanco de Morais as omissões absolutas são lacunas axiológicas aonde o 

conteúdo incompleto afronta a constituição, mas que a justiça constitucional não tem legitimidade 

para reparar por caracterizar desvio de poder e reclamar uma escolha entre as opções políticas ou 

programáticas alternativas que integrariam a reserva de lei, estranhas à atividade dos aplicadores 

do direito350 sendo assim a norma gerada nestes moldes inconstitucional, em tese. 

 

No caso da correção das lacunas relativas, as decisões que atacam as normas de 

exclusão implícita (ou de não inclusão) inconstitucional, reparam a norma através de sentenças 

aditivas simples, sem ablação de texto enquanto que, as normas de exclusão explicita, são 

corrigidas por sentenças demolitórias com efeitos aditivos, com ablação de texto.  

 

As omissões absolutas podem, ou não respeitar a tutela de direitos fundamentais351ao 

passo que as relativas necessariamente ofendem tal tutela. 

 

Para parte da doutrina deveria ser criado sistema jurisdicional difuso que em 

fiscalização concreta se reparasse imediatamente a inconstitucionalidade por omissão. Tal 

entendimento possibilitaria que não só o tribunal constitucional como os tribunais inferiores 

pudessem ―legislar‖ regulamentando a norma constitucional dando-lhe o sentido que entendesse 

mais pertinente. 

 

                                                           
350 MORAIS, Carlos Blanco de Morais. Sentenças intermédias da Justiça Constitucional. Obra já citada. p. 84/85. 
351 MORAIS, Carlos Blanco de Morais. Sentenças intermédias da Justiça Constitucional. Obra já citada. p. 87. Embora entendamos 

se tratar de norma constitucional não auto aplicável que tutele direito fundamental, a omissão absoluta sempre desrespeitará direitos 

e garantias fundamentais. 
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Ante esta teoria se colocaria o poder judiciário, sempre ante de uma omissão 

legislativa, com poder legiferante. Claro, poder este diverso do poder constituinte reformador 

(legitimado para reformar a constituição), contudo, poder que seria exercido sem que nenhum 

órgão pudesse rever a sua constitucionalidade. 

 

A doutrina que defende a prolação de sentenças aditivas levanta como argumentos: a 

necessidade de concretização da constituição, não sendo o papel do tribunal constitucional de 

―legislador negativo‖ suficiente para tanto, o fato de que tais sentenças procurariam conservar o 

preceito num quadro de constitucionalidade, e que preenchimento de vazios e lacunas técnicas e 

axiológicas seria feito por soluções integrativas lógicas e critérios conforme a constituição, aliado 

ao fato de que as sentenças aditivas já são prática consolidada dos tribunais.352 

 

Contrariamente à prolação de sentenças aditivas para solucionar casos de omissões 

inconstitucionais estão os argumentos: de usurpação de poder, incompetência dos tribunais, 

subversão do princípio de preferência do legislador e violação do princípio do equilíbrio 

orçamental.  

 

No que diz mais especificamente às omissões propriamente ditas e nos danos que as 

mesmas causam, podemos dizer que muitas das soluções aventadas pelos tribunais partem mais 

dos efeitos negativos das mesmas no âmbito social do que da dogmática envolvida. 

 

Temos que uma vez caracterizada omissão atentatória a direitos e garantias 

fundamentais deve o tribunal constitucional, na defesa de seus jurisdicionados, atuar lembrando 

que tal atribuição, caso se entenda pela legitimidade do órgão, deve ser exercida em nome do bem 

comum e não em favor de grandes grupos e conglomerados de grande poder econômico e social. 

 

Há de fato, ante a omissão ao dever de legislar353, ou seja, de emanar normas relativas 

à matérias específicas, violação à própria constituição consubstanciando omissões legislativas 

inconstitucionais, pois Constituição confere aos cidadão um efetivo direito à emanação de normas 

principalmente no âmbito dos diretos fundamentais e dos principio da igualdade. 

 

                                                           
352  MORAIS, Carlos Blanco de Morais. Sentenças intermédias da Justiça Constitucional. Obra já citada. p. 95/99. 
353 MONTELOBO, Sofia. Sentenças intermédias da Justiça Constitucional. Estudos Luso-Brasileiros de Direito público. In: 

MORAIS, Carlos Blanco de Lisboa: AAFDL, 2009. p. 172/175. 
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No domínio das omissões inconstitucionais há uma exigência constitucional de 

prestação positiva dos poderes públicos na garantia efetiva dos direitos fundamentais sendo fontes 

de deveres de legiferação.  Assim, tanto os direitos, liberdade e garantias como direitos 

econômicos, sociais e culturais podem ser fontes de imposições constitucionais, consubstanciando 

a inércia do legislador, verdadeira omissão legislativa inconstitucional ofensiva a direito subjetivo 

à legislação354, e no caso do estudo em tela, temos a tentativa dos tribunais em sanar tal 

inconstitucionalidade como passível de gerar mutações. 

 

Para Canotilho, a omissão legislativa significativa tem conexão com exigência 

constitucional de ação, não bastando simplesmente o dever geral de legislar, quando a constituição 

consagra norma sem suficiente densidade para se tornarem exeqüíveis por si mesmas, reenviando 

implicitamente para o legislador a tarefa de lhe dar exigibilidade prática, ou quando o legislador 

não cumpre as ordens de legislar355 constitucionalmente consagradas em certos preceitos 

constitucionais.  

 

Embora não haja regra expressa no direito pátrio, nem no direito português, que 

reconheça expressamente o direito subjetivo à legislação, o mesmo pode ser extraído do dever de 

reposição da igualdade derivado da força normativa inerente a este princípio na medida em que 

proíbe discriminações infundadas e atuação discriminatória do legislador, enquanto princípio 

constitucionalmente consagrado como imposição permanente geral e abstrata, adquirindo uma 

dimensão impositiva concreta. 

 

Outro ponto a ser mencionado seria o da supressão de omissões constitucionais 

inconstitucionais, ou seja, ―a falta injusta de leis constitucionais. A doutrina dominante rejeitando 

o dogma da onipotência do poder constituinte não necessariamente admite sua existência. Mas de 

fato, a primeira formulação de poder Constituinte feita por Siéyès como inicial, autônomo e 

onipotente hoje é contestada por não conseguir que a ―vontade de Constituição‖ deixe de 

condicionar a vontade do ―poder constituinte originário‖.  Atualmente constata-se a limitação da 

liberdade e onipotência deste poder através da força dos princípios suprapositivos, supralegais 

                                                           
354 Sobre a doutrina do direito subjetivo à legislação.  Ver: MONTELOBO, Sofia.  A tutela das omissões relativas geradas pela 

violação do princípio da igualdade através do controlo de constitucionalidade por ação. In: MORAIS, Carlos Blanco de.  Sentenças 

intermédias da Justiça Constitucional. Estudos Luso-Brasileiros de Direito público.Lisboa: AAFDL, 2009. p. 172/175. 
355 As ordens de legislar configuram-se em imposições únicas de emanação de uma ou várias leis necessárias à criação de uma 

nova instituição ou à adaptação das velhas leis a uma nova ordem constitucional. E a doutrina mais recente ainda salienta a 

possibilidade de omissão legislativa pelo não cumprimento da obrigação de do legislador de melhorar ou corrigir as normas de 

prognose incorretas ou defasadas perante circunstancias supervenientes (omissão por falta de atualização ou aperfeiçoamento de 

normas). Ver CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Edição. p. 1033/1035. 
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intrajurídicos, até mesmo porque a comunidade internacional é uma condicionante quase que 

obrigatória na formulação e manutenção do direito constitucional de cada Estado356. 

 

Partindo-se do pressuposto de que os limites existem tem-se a questão além da 

dimensão negativa, que pode justificar o conceito de normas constitucionais inconstitucionais, 

uma dimensão positiva que transpareça a possibilidade jurídica de eventual existência de omissões 

constitucionais inconstitucionais imputáveis ao poder constituinte originário surgindo ainda a 

questão da supressão destas omissões por parte dos tribunais constitucionais
.357 

 

Esta tese requer a adoção do conceito de Constituição material e não encontra solução 

na dicotomia positivismo-jusnaturalismo, pois o positivismo jurídico é incompatível com uma 

crítica material da Constituição, pois entende o poder constituinte originário como inicial e 

ilimitado358. Assim Oto Bachoff representante daquele posicionamento identifica que há princípios 

constitucionais tão elementares, e expressão tão evidente de direito anterior mesmo à própria 

constituição, que obrigam o próprio constituinte. Fazendo com que a infração destes por 

disposições constitucionais, sem a mesma dignidade, possa torna a norma nula.359  

 

As críticas que são feitas à esta tese são da ordem da segurança jurídica sob o 

argumento de que se condicionaria a validade jurídica do direito à concordância material do seu 

conteúdo com uma tabula de valores que lhe é anterior e que tais valores seriam representados por 

uma ordem mítica, abstrata e perfeita de um direito natural gerando inclusive problemas na 

possivelmente necessária atualização destes conceitos relativos à tais princípios, que abstração em 

valores tão absolutos levaria a problemas de difícil equação. Outra questão seria a da identificação 

de uma lei justa ou injusta através da perquirição dos valores360 da mesma ao invés de através de 

mera forma instrumental que garanta tal valor. 

 

                                                           
356 CASTRO, Raquel Alexandra Brízida. As Omissões normativas inconstitucionais no direito constitucional português. Coimbra: 

Almedina, 2012. p. 33/34 que menciona como representantes da doutrina dominante os Professores: Jorge Miranda, Marcelo 

Rebelo de Souza e Luzia Cabral Pinto dentre outros aos quais referencia em sua obra. 
357 CASTRO, Raquel Alexandra Brízida. As Omissões normativas inconstitucionais no direito constitucional português. Coimbra: 

Almedina, 2012. p. 34. 
358 CASTRO, Raquel Alexandra Brízida. As Omissões normativas inconstitucionais no direito constitucional português. Coimbra: 

Almedina, 2012. p. 39 Contrários à possibilidade de normas constitucionais inconstitucionais Paulo Bonavides e MORAIS, Carlos 

Blanco de  referenciados na obra da autora. 
359 BACHOF, Otto, Normas Constitucionais Inconstitucionais? Tradução e notas José Manuel M. Cardoso da Costa. Coimbra: 

Almedina, 2008. p. 23.  
360 Princípios de valor que seria a igualdade material, enquanto exigência fundamental de proibição de arbítrio e de discriminação, 

ou seja, da realização da intenção de justiça.  
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Não havendo consenso a cerca da possibilidade de normas constitucionais 

inconstitucionais e menos ainda acerca das omissões constitucionais inconstitucionais, todavia, 

como parte da doutrina entende pela possibilidade destas. Vale, no entanto, colocar seus 

argumentos e perquirir posteriormente sobre a legitimidade da corte para suprir tais lacunas. 

 

Figueiredo Dias, citado por Raquel Castro entende que a antijuridicidade seria valor 

autônomo da ordem jurídica e por isso deteria prioridade lógica, ôntico-social e normativa sobre o 

tipo, nesta medida como uma antijuridicidade material, e assim a antijuridicidade precederia a 

própria norma, ou seja, o fato de determinada conduta não ser, por exemplo, penalizável não lhe 

retira a ilicitude intrínseca, nem torna o infrator imune à pena, pois ai o tipo de ilícito não era 

constitutivo da ilicitude361. 

 

Por certo, tal entendimento é passível de críticas, mesmo no direito português, aonde 

há previsão expressa de criminalização retroativa (art. 294º da CRP), todavia no que diz respeito a 

este estudo e a eventual necessidade de suprimento destas omissões, cabe mencionar Afonso Vaz 

que entende que a injusta falta de lei faz surgir no pensamento jurídico o poder e o dever de 

afirmar a validade e a aplicação do direito, não podendo a ideia de segurança jurídica ou incerteza 

opor nada a esta conclusão, eis que, não se trata de hipótese de qualquer falta de lei que determina 

o rigoroso sentido do recurso ao direito, mas aquela que envolve a negação da própria ideia de 

direito que geraria as chamadas omissões constitucionais inconstitucionais362. 

 

Embora possamos entender que o desenvolvimento destas teorias busca fornecer 

elementos a fim de que o sujeito passivo de direitos subjetivos fundamentais fique resguardado até 

mesmo ante o poder constituinte originário, podendo, mesmo que em tese, ter seu direito 

reconhecido e sendo lhe atribuído força suficiente, mesmo sem constar na constituição, o que de 

fato é uma possibilidade bastante importante na garantia dos diretos dos cidadãos, não se pode 

negar que a adoção da teoria da ordem dos valores gera dificuldades na determinação com 

precisão não só dos valores a que esta, em tese se reporta, como o estabelecimento de uma 

hierarquia abstrata desses mesmos valores, quando em nenhuma destas matérias é possível o 

consenso. 

 

                                                           
361 CASTRO, Raquel Alexandra Brízida. As Omissões normativas inconstitucionais no direito constitucional português. Coimbra: 

Almedina, 2012. p. 53. 
362 CASTRO, Raquel Alexandra Brízida. As Omissões normativas inconstitucionais no direito constitucional português. Coimbra: 

Almedina, 2012. p. 53. 
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Embora críticas que estendam estes conceitos ao âmbito criminalizador do direito 

penal sejam pertinentes, se a tese for adotada no âmbito da efetivação de direitos fundamentais 

não penalizadores, não nos parece que a segurança jurídica possa ser alvejada, ao contrário, 

alargará o âmbito de proteção dos jurisdicionados, gerando quando muito, um acréscimo de gastos 

com os direitos sociais, que a nosso sentir, deve ser a prioridade de qualquer governo 

legitimamente escolhido pelo povo. 

 

Sustenta-se, ainda contrariamente à ideia de falta injusta de lei com referência a 

reserva do direito que a adoção da tese permite o entendimento da ocorrência de um dever de 

legislar dos poderes constituídos independentemente de determinação expressa da constituição na 

medida em que tais princípios se imporiam por si, podendo levar à entendimentos paradoxais, 

quando norma fosse editada com base nesta norma constitucional não escrita, que pudesse ser 

considerada inconstitucional em face de norma constitucional escrita, o que geraria insegurança 

jurídica. 

 

Entende Raquel Castro, citando Frowein, após estudo com afinco sobre as diversas 

teorias envolvidas, que a ―controvérsia juspositivismo/jusnaturalismo foi resolvida pelo direito 

constitucional positivo. ―O que hoje deve dizer, tanto em Portugal, quanto na Alemanha, Itália e 

Espanha é que constitutio regola est justorum et injustorum: no nosso tempo, os textos 

constitucionais são a pauta jurídica pela qual se distingue o direito legislado justo e o direito 

legislado injusto‖, não concordando com a afirmação de que a justiça ou injustiça de um 

ordenamento encontra-se ia nas mãos dos tribunais ou que de qualquer outro órgão do poder 

constituído363. 

 

A nosso sentir, podemos concluir que as omissões na regulamentação de normas 

constitucionais são supridas pelos tribunais com base em um direito subjetivo de sede 

constitucional à legislação.  

 

No que se refere à omissões parciais, de uma forma geral, tanto no Brasil quanto em 

outros sistemas jurídicos romanistas o entendimento é no sentido da competência dos tribunais 

para tanto, embora não seja pacífico. Já nas omissões totais há grande reserva por parte da 

doutrina o que não impede os tribunais de agirem no caso concreto, como ocorreu quando da 

                                                           
363 CASTRO, Raquel Alexandra Brízida. As Omissões normativas inconstitucionais no direito constitucional português. Coimbra: 

Almedina, 2012. p. 59. 
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atribuição aos funcionários públicos, pelo STF, de regramento relativo aos trabalhadores privados, 

acerca do exercício do direito de greve, ante a ausência de lei específica, que vale notar, ainda não 

foi editada até a presente data. 

 

Quanto às chamadas omissões constitucionais inconstitucionais, seu reconhecimento 

doutrinário é minoritário, todavia, caso determinado tribunal venha a adotar entendimento 

positivo, será possível assim como nos demais casos o suprimento do vazio constitucional através 

de sentenças manipulativas. 

 

Registre-se que este tópico tem valia na medida em que correção das omissões 

inconstitucionais são terreno fértil para o proferimento de decisões que possam vir a ter caráter 

mutacional, eis que em geral aditivas. 

 

2.2. Controle de constitucionalidade concentrado e espécies de decisões que podem vir a 

gerar mutações constitucionais. 

 

O sistema de controle de constitucionalidade direto das leis é processo no qual o STF 

após verificar a incompatibilidade de lei ou ato normativo com as normas constitucionais declara a 

sua inconstitucionalidade. 

 

No presente estudo busca-se analisar os casos aonde a Corte Constitucional ao aplicar 

a norma constitucional em um caso concreto, declara a constitucionalidade ou não de uma lei ou 

ato normativo, ou até sua omissão364 faz uma interpretação da norma constitucional em desacordo 

com seu texto escrito e tal entendimento se protrai no tempo servindo de fundamento à outras 

decisões levando assim, na verdade, a uma desautorização da norma aventada promovida 

justamente pelo órgão responsável por sua guarda e defesa. 

 

Pode ser que esta desautorização seja pontual, e no conjunto da obra constitucional, 

ante o anseio popular por ver concretizado direitos mínimos, que o direito alemão denominou de 

mínimo existencial, esta aplicação da norma constitucional em sua ―nova‖ roupagem represente a 

garantia de direitos fundamentais à sociedade de uma forma geral, protegendo minorias, 

                                                           
364 Suprindo as lacunas. 
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conferindo direito a saúde, moradia e educação, reconhecendo direitos da personalidade, etc., ou 

não. 

 

As decisões nestes processos de controle de constitucionalidade das leis possuem 

alcances e efeitos diferentes. 

 

Inicialmente o STF limitava-se a proferir declaração de inconstitucionalidade 

(nulidade) ou de constitucionalidade. No Mandado de Injunção (MI) 107 com relatoria do 

Ministro Moreira Alves admitiu-se que as decisões proferidas em MI teriam caráter mandamental 

obrigatório, criando assim o STF a lei que estivesse imperfeita ou faltante, podendo após a edição 

da lei n. 9.868/99 modular os efeitos da decisão no tempo365. 

 

A disposição contida no art. 27 da lei 9.868/99 veio a tornar expressa modalidade de 

decisão no direito brasileiro, já consagrada no direito português, no art. 282 da CRP, que 

estabelece autorização para que o Tribunal Constitucional limite os efeitos das decisões de 

inconstitucionalidade justamente com base no princípio da segurança jurídica e no interesse 

público relevante, ressaltando não ser norma excepcional em direito comparado tendo os sistemas 

austríaco, italiano, espanhol, direito comunitário e alemão (com algumas especificidades366) a 

adoção de modalidades assemelhadas a fim de que se possam restringir os efeitos da declaração de 

nulidade367. 

 

A doutrina italiana considera manipulativa a decisão em sede de jurisdição 

constitucional que modifica ou adita normas submetidas à sua apreciação, saindo assim com 

incidência normativa ou conteúdo distinto do original, mas concordante com a constituição.368 

 

Augusto Marins La Vega, citado por Gilmar Mendes coloca três fatores que têm 

gerado a proliferação destas decisões nos ordenamentos constitucionais em diversos sistemas: a) a 

existência de uma carta política de perfil marcadamente programático e destinada a progressivo 

desenvolvimento; b) a permanência de um ordenamento jurídico-positivo com marcados 

                                                           
365 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 6 ed. São Paulo, 

saraiva: 2014. p. 357 
366 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 6 ed. São Paulo, 

saraiva: 2014. p. 290 e seguintes. 
367 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 6 ed. São Paulo, 

saraiva: 2014. p. 442/443 
368 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 6 ed. São Paulo, 

saraiva: 2014. p.396. 
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resquícios autoritários; e c) a ineficácia do legislativo para responder, em tempo adequado, às 

exigências de atuação da Constituição e à conformação do ordenamento preexistente ao novo 

regime constitucional369. 

 

As decisões de inconstitucionalidade em fiscalização abstrata podem ser sentenças 

simples ou sentenças manipulativas.  Serão simples as decisões que implicam na eliminação de 

norma inconstitucional com efeitos ex tunc e serão manipulativas ou de caráter intermédio as 

decisões que modulam o sentido ou efeitos da norma. 

 

Estas modulações podem dizer respeito à eficácia temporal da decisão, podem ser 

sentenças interpretativas condicionais (de acolhimento e, até certo ponto, as de rejeição) ou 

sentenças manipulativas de efeitos aditivos. 

 

Importante para a questão das mutações constitucionais é o estudo das sentenças 

aditivas, pois estas podem gerar uma inovação na ordem jurídica decorrente de uma interpretação 

das cortes constitucionais que venham por criar uma norma na medida em que podem chegar a 

modificar a letra da constituição através de decisão judicial. 

 

No que diz respeito à mutação, importante são as eventuais técnicas de decisão 

adotadas para superar situações constitucionais decorrentes de omissões legislativas, aonde o 

tribunal entenda ser legitimado a supri-las370, e isto porque, além de importar em questões como 

legitimidade e usurpação de poderes, ao ―regular‖ a Constituição criando norma, o tribunal pode 

de fato interferir no sentido da norma gerando uma mutação. 

 

Embora algumas destas questões sejam tratadas mais em sede de controle abstrato, 

aonde as questões de usurpação de poder da esfera legislativa mostram-se mais evidentes, cabe 

dizer que em sede de controle concentrado é também possível que sejam proferidas sentenças 

                                                           
369 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 6 ed. São Paulo, 

saraiva: 2014. p 397/398. Ressaltando ainda o autor que ante a complexidade do sistema processual constitucional brasileiro, o 

fenômeno das decisões manipulativas de efeitos aditivos toma linhas singulares podendo o STF chegar a resultado aditivo, 

inovando o ordenamento jurídico, tanto por meio das ações de controle de constitucionalidade do sistema concentrado, como nas 

ações diretas decididas com uso de interpretação conforme com efeitos aditivos, quanto através dos remédios constitucionais 

individuais, sendo numerosos os casos em que, por exemplo, o veículo da pretensão aditiva foi o mandado de injunção, citando 

como exemplo o caso da aplicação da normatividade da lei 7.783/89 aos servidores públicos ante a ausência de lei de greve para tal 

categoria, promovendo extensão aditiva ao âmbito de incidência da norma no MI 670, MI 708, MI 712/2007  
370 No caso de omissões totais o suprimento requer a ―edição‖ de uma normatividade e nas omissões relativas a técnica de decisão 

não precisa ser tão radical, apenas estendendo, por exemplo, à grupo excluído do alcance da norma, seus efeitos. O suprimento da 

omissão tal é altamente discutível doutrinariamente.  
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criativas que venham a pretexto de corrigir o ordenamento e conferir o bem jurídico ao 

jurisdicionado modificar o sentido do texto constitucional aplicado no caso concreto contribuindo 

para que se firme entendimento que pode servir de fundamento para demais decisões no mesmo 

sentido consolidando assim a mutação. 

 

As sentenças manipulativas surgiram na jurisprudência e doutrina estrangeira a partir 

do interesse pelos efeitos colaterais das decisões de inconstitucionalidade371.  A modalidade 

aditiva372 era proferida sempre que os tribunais Constitucionais entendiam não ser suficiente a 

mera declaração de inconstitucionalidade para que fosse reparada a situação de lacuna no 

ordenamento jurídico e que tal decisão além de ser suficiente para a tal correção tornaria 

desnecessária nova intervenção do legislador que em regra é lento. 

 

Estas decisões aditivas advêm de sentenças obtidas através de operações 

interpretativas e integrativas feitas em sede de jurisdição constitucional que além de declarar a 

inconstitucionalidade de uma norma, visa ainda ―consertá-la‖ do ponto de vista do ordenamento 

jurídico. Ao proferir este tipo de decisão os Tribunais constitucionais firmam-se como titular de 

um poder ―corretivo‖ ou ―reparador‖ ad futurum de deformidades das normas inconstitucionais. 

 

Estas decisões aditivas em geral são aplicadas a silêncios inconstitucionais ou 

onerações inadmissíveis à direitos e garantias fundamentais, entendendo os tribunais 

constitucionais que além das suas clássicas funções de valoração (declaração do valor negativo do 

ato inconstitucional), pacificadora (decisões com força de coisa julgada) e de ordenação (força 

erga omnes) ainda exerceriam a função de reparação ou de restauração corretiva da ordem 

jurídica.373 

 

As sentenças de efeitos aditivos podem ser as demolitórias, aditivas de princípios, 

substitutivas e aditivas em sentido estrito. As decisões aditivas em sentido estrito são sentenças 

positivas de inconstitucionalidade que declaram tanto a invalidade de norma ou ato indicando uma 

                                                           
371 No Brasil foram previstas formalmente no art. 27 da Lei. 9.868/99. 
372 A modalidade aditiva surgiu através de um estudo crítico realizado por Mortati na doutrina Italiana, cuja constituição não prevê 

solução para casos aonde o Tribunal constate uma omissão relativa inconstitucional, que ao contrário da omissão absoluta aonde há 

ausência completa da norma, há nestes casos a violação decorre de silencio redutor ou não inclusivo, princípios reitores do sistema 

de direitos fundamentais em geral decorrentes da não observância ao princípio da igualdade. Ver: MORAIS. Carlos Blanco de. As 

sentenças com efeitos aditivos.  In: MORAIS, Carlos Blanco de (Coord.).  As sentenças intermédias da Justiça Constitucional – 

Estudo Luso-Brasileiro de Direito Público. Lisboa: AAFDL, 2009. p. 28 
373 Ver: MORAIS. Carlos Blanco de. As sentenças com efeitos aditivos.  In: MORAIS, Carlos Blanco de (Coord.).  As sentenças 

intermédias da Justiça Constitucional – Estudo Luso-Brasileiro de Direito Público. Lisboa: AAFDL, 2009. p. 26 
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norma ou princípio normativo que seja capaz de assegurar a criação de condições para que o 

direito objeto da mesma sentença se compatibilize futuramente com a constituição374. 

 

As sentenças aditivas podem ter componente ablativa (eliminação ou desaplicação de 

norma declarada inconstitucional) ou reconstrutiva aonde se identifica critério jurídico de decisão 

que juntamente com norma ou segmento remanescente do regime normativo gera condições de 

recomposição da disposição normativa com a constituição.375 Desta forma, em tais sentenças há a 

introdução, por via interpretativa, de critério de decisão positivo visando corrigir vontade restritiva 

ou omissiva da lei376. 

 

Um exemplo que pode ser dado é justamente o que por decisão judicial se abarcar 

categoria em regime jurídico mais benéfico quando não se justifique sua exclusão legal (extensão 

necessária por razões lógicas),377não se aplicando esta espécie de ―criação inovatória‖ para aplacar 

vazios jurídicos, pelo menos em tese. 

 

Estas sentenças que promovem uma extensão necessária por razões lógicas são o que a 

doutrina Italiana nas palavras de Crisafulli, citado por Blanco378 
denominou de sentenças aditivas 

constitucionalmente obrigatórias, cuja função precípua seria o preenchimento de omissões 

relativas e solucionar lacunas técnicas geradas pela própria decisão declaratória de 

inconstitucionalidade, sendo tal solução de caráter corretivo ou integrativo a única possível. Desta 

forma, nestes casos, tem se entendido doutrinariamente que ou as sentenças aditivas são 

constitucionalmente obrigatórias ou são ilegítimas. 

 

Tal ilegitimidade adviria de usurpação da função legislativa do poder legislativo ao 

criar disciplina que não existe, o que foi contornado na doutrina Italiana com as chamadas 

sentenças aditivas de princípios; que são prolatadas pelo Tribunal Constitucional quando este não 

                                                           
374 Ver: MORAIS. Carlos Blanco de. As sentenças com efeitos aditivos.  In: MORAIS, Carlos Blanco de (Coord.).  As sentenças 

intermédias da Justiça Constitucional – Estudo Luso-Brasileiro de Direito Público. Lisboa: AAFDL, 2009. p. 38. 
375 Ver: MORAIS. Carlos Blanco de. As sentenças com efeitos aditivos.  In: MORAIS, Carlos Blanco de (Coord.).  As sentenças 

intermédias da Justiça Constitucional – Estudo Luso-Brasileiro de Direito Público. Lisboa: AAFDL, 2009. p. 36. 
376 De fato, essa componente reparadora da lei pode transformar o tribunal de mero legislador negativo em positivo, sendo criticada 

por parte da doutrina, vez que a sua atuação consiste em direta ou indiretamente, corrigir com efeitos futuros o suposto vício 

causador da inconstitucionalidade então declarada. Ver: MORAIS. Carlos Blanco de. As sentenças com efeitos aditivos.  In: 

MORAIS, Carlos Blanco de (Coord.).  As sentenças intermédias da Justiça Constitucional – Estudo Luso-Brasileiro de Direito 

Público. Lisboa: AAFDL, 2009. p. 37. 
377 Esta criatividade da componente adjuntiva da sentença é limitada ao controle abstrato. Ver: MORAIS. Carlos Blanco de. As 

sentenças com efeitos aditivos.  In: MORAIS, Carlos Blanco de (Coord.).  As sentenças intermédias da Justiça Constitucional – 

Estudo Luso-Brasileiro de Direito Público. Lisboa: AAFDL, 2009. p.59. 
378 Ver: MORAIS. Carlos Blanco de. As sentenças com efeitos aditivos.  In: MORAIS, Carlos Blanco de (Coord.).  As sentenças 

intermédias da Justiça Constitucional – Estudo Luso-Brasileiro de Direito Público. Lisboa: AAFDL, 2009. p. 56. 



173 
 

entende estarem presentes os requisitos da sentença constitucionalmente obrigatória, optando 

assim por enunciar um princípio constitucional que deverá ser respeitado no ato de integração da 

lacuna pelo legislador.379 

 

O conteúdo necessário das sentenças constitucionalmente obrigatórias é justamente a 

sua ―obrigatoriedade‖ no sentido de ser a única solução de ordem positiva para que se consiga 

reparar omissões relativas, ou seja, quando não é possível a solução do problema a partir da 

concretização de um princípio ou de uma norma constitucional das quais adviessem diferentes 

critérios políticos de decisões verossímeis e conformes a constituição; optando a corte 

constitucional por uma delas, o tribunal estaria proferindo juízo de otimização de direito ordinário 

usurpando assim poderes do legislativo e dos tribunais comuns (no caso de controle concreto)380. 

 

No direito alemão há previsão de medida jurisdicional de caráter normativo que 

possibilita ao tribunal constitucional, de forma transitória, regular situação urgente a fim de evitar 

graves prejuízos em face de perigo iminente ou em razão de outros fatores importantes 

respeitantes ao bem comum.381 É sentença de claro caráter normativo ainda que transitória com 

vigência de apenas seis meses, embora possa ser renovada por maioria de 2/3 dos votos.382 

 

De fato, este instituto causa perplexidade ante a subversão à ordem prescrita no 

princípio da separação de poderes e justamente por conferir a uma decisão caráter de lei com 

conteúdo inovador pode vir a dar sentido à norma constitucional, que ora regulamentará diverso 

do sentido constitucionalmente prescrito criando assim, caso este entendimento seja 

solidificado.383 

 

                                                           
379 Mazarolli, citado por Blanco entende que estas sentenças aditivas de princípio não possuem caráter aditivo, por faltar-lhes a 

componente reconstrutiva, e de fato, as sentenças aditivas de princípios não integram a espécie de aditivas em sentido estrito e 

assim, dificilmente gerarão mutação constitucional, até mesmo porque são na verdade recomendações para o poder legislativo 

editar nova norma, que será constitucional, no entendimento da corte, se obedecer ao princípio então indicado. Ver: Morais, Carlos 

Blanco de. As mutações constitucionais de fonte jurisprudencial: a fronteira crítica entre a interpretação e a mutação. In: MENDES, 

Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. 
380 Posicionamento de Zagrebelski citado por Blanco de Morais que em sentido oposto, menciona Marcos Gomez Puente que 

entende que os Tribunais constitucionais podem sim integrar lacunas técnicas e colmatar até mesmo omissões relativas convertidas 

em lacunas pela decisão desde que recorram ao espírito do sistema. MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  

(Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p.58. 
381 §32, al.1 da lei do Tribunal Constitucional alemão. 
382 Ver: As sentenças com efeitos aditivos.  MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações 

Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p.32. 
383 Através da influencia exercida pelo tribunal e sua decisão aos membros do parlamento que podem vir a editar uma lei com o 

mesmo conteúdo ou até mesmo pela solidificação do entendimento que pode vir a ser mantido, não obstante o advento de 

legislação competente que seja editada em sentido diverso, gerando assim uma mutação constitucional. 
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Alem das sentenças de efeitos aditivos que já mencionamos: demolitórias ou 

meramente aditivas384 com efeitos necessariamente aditivos, sentenças aditivas em sentido estrito, 

aditivas de princípio e substitutivas, temos ainda modalidades, que não são propriamente aditivas, 

mas integram uma variante aparente ou imprópria por causar efeito adjunto de grande força 

persuasiva no ordenamento jurídico gerando conseqüências similares às das decisões propriamente 

aditivas, que são as sentenças: concretizadoras de princípios e de conceitos jurídicos 

indeterminados e as decisões de revisão constitucional. 

 

As sentenças que concretizam princípios possuem caráter apenas materialmente 

aditivo; resultam da função interpretativa comum e já reconhecida aos Tribunais constitucionais; e 

as orientações interpretativas operam como parâmetro concretizado que incidiram sobre o direito 

ordinário. 

 

Já as sentenças chamadas de revisão constitucional alargam, também por via de 

operação interpretativa o objeto da norma constitucional que, por óbvio não constam no texto 

expresso da carta constitucional, gerando ―novas‖ normas, com ―valor‖ constitucional385. 

 

De fato, este tipo de sentença, em verdade, legitima no ordenamento jurídico italiano 

as mutações constitucionais no sentido que permite a ―revisão‖ das normas constitucionais por via 

jurisprudencial e como vimos desde pelo menos a década de 70 do século passado. 

 

Tal previsão, embora possa parecer incoerente, na verdade transparece um dos 

conceitos inseridos no conceito básico de mutação que requer a sua solidificação no ordenamento 

como sendo legítima pelos poderes instituídos. No caso do ordenamento italiano, pudemos ver que 

se naturalizou o que para muitos ainda causa espécie, não se questionando a legitimidade do 

Tribunal para tanto sendo inclusive chamada por membros da doutrina italiana como ―sentenças 

criativas de novas normas constitucionais‖. 

 

                                                           
384 Alguns autores consideram que as sentenças demolitórias também denominadas de ―meros efeitos aditivos‖ já outros autores 

consideram serem institutos diversos. Ver MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações 

Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 41/42. 
385 MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 41, 

aonde o autor exemplifica três casos deste tipo de sentenças no ordenamento jurídico italiano, uma na qual foram fixados novos 

limites de admissibilidade do referendo, outra na qual foi introduzido no ordenamento jurídico italiano o conceito de ―suspensão de 

garantias constitucionais‖ e uma terceira que criou o juízo difuso de desaplicação de leis que colidam com normas auto aplicativas 

da comunidade Europeia, respectivamente: Sentença n. 16 de 1978, sentença n. 29 de 1979 e n. 15 de 1982 e no último caso, a 

sentença n. 170/1984. 
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A possibilidade de tal entendimento e sua naturalização por toda a comunidade 

jurídica daquele país pode nos dar pistas da possibilidade de adoção destas práticas em outros 

países de cultura jurídica romanista.  Para nosso entendimento, contudo, ante ao fato de o Brasil 

não ter jamais alcançado sequer um estado de bem estar social386, importante social e 

juridicamente falando, que seja possível a doção de decisões judiciais de mutação constitucional 

nestes moldes, desde que seja para reconhecer ou alargar direitos fundamentais que visem 

precipuamente garantir um mínimo de dignidade à população em geral, mas precipuamente à 

população mais carente de diretos: à saúde, educação, saneamento básico, alimentação, moradia, 

bem como relativos à direitos que garantam minimamente uma paridade social mais equilibrada às 

minorias socialmente menos privilegiadas. 

 

As sentenças demolitórias são sentenças redutivas com efeitos aditivos; sua 

componente ablativa, que de fato possui efeitos erga omnes apenas prevê a redução do texto de 

uma norma ou a eliminação de segmento normativo, não havendo regra adicionada pelo tribunal 

na decisão, apenas a conseqüência é de ampliação automática do âmbito de aplicação da referida 

norma ante a eliminação do preceito que de forma inconstitucional a restringia ou a excepcionava 

não sendo decisão de natureza necessariamente interpretativa. Desta forma, embora a 

nomenclatura possa induzir e possa haver como uma das conseqüências de sua prolação o 

aumento da despesa pública orçada em geral não são decisões que gerem mutação constitucional. 

 

As sentenças aditivas em sentido estrito, assim entendidas como aquelas que além de 

julgar a inconstitucionalidade parcial de dada disposição legal reparam imediatamente o silêncio 

gerador deste quadro de invalidade ou lacuna criada pela declaração de inconstitucionalidade em 

sua componente ablativa, determinando uma norma aplicável ao caso, são decisões que possuem 

uma maior probabilidade de gerar sentenças com caráter mutacional, tendo em vista que ao 

―regulamentar‖ a norma constitucional ou parte dela, podem vir a desvirtuar seu sentido, o que é 

uma possibilidade e não significa que necessariamente ocorrerá. 

 

As sentenças substitutivas são sentenças interpretativas de acolhimento que julgam a 

inconstitucionalidade parcial de normas e que constituem juntamente com as impropriamente 

chamadas de ―sentenças de revisão constitucional‖. Nestas o tribunal declara a 

                                                           
386 E ao que tudo indica, com a mudança radical dos rumos econômicos e sociais ate ao golpe perpetrado contra o mandato da 

presidenta eleita, não será possível tal alcance nem a curto ou médio prazo em razão da adoção de projeto político rejeitado nas 

urnas baseado em neoliberalismo consistente na concessão de privilégios e maiores garantias ao empresariado em detrimento da 

população em geral. 
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inconstitucionalidade de parte de uma norma que o mesmo entenda ilegítima e em seguida 

acrescenta em sua substituição, critério diverso a ser conjugado com a parte da norma que se 

entendeu constitucional. 

 

Entende-se este tipo de sentença altamente perturbadora do princípio da separação de 

poderes, todavia proferida ante o caso concreto pode vir a salvaguardar direitos fundamentais dos 

jurisdicionados devendo ser defendida a fim de gerar danos aos direitos dos particulares e 

vantagens desmedidas ao Estado.387 

 

Os tribunais têm se valido de sentenças aditivas, a doutrina, contudo se mostra não 

unânime, entendendo alguns o seu não cabimento.  

 

Favoravelmente388 às sentenças demolitórias, aditivas stricto sensu e aditivas 

integrativas de lacunas decorrentes da declaração de nulidade da norma se mostra parte da 

doutrina ante a necessidade de concretizar a constituição e a imediata reparação de omissões e 

lacunas ofensivas a esfera dos direitos e garantias fundamentais. As mesmas decorrem do 

princípio da supremacia constitucional, da potencialidade expansiva das normas constitucionais e 

da competência dos TCs para interpretarem e complementarem a Norma magna389.  

                                                           
387  Em texto sobre o assunto já referido neste estudo: As sentenças com efeitos aditivos, O professor Blanco, p. 73 e seguintes, 

menciona na literatura portuguesa caso aonde cidadão com nacionalidade portuguesa perdida em razão da independência de seu 

país, perde direto a receber proventos de aposentadoria em razão da nacionalidade estrangeira (nova). O TC, confirmando decisão 

do Tribunal administrativo entendeu não ser cabível a negativa de direito ao patrocínio judiciário no acesso aos tribunais 

portugueses a cidadão estrangeiro não residente, mas que antes possuía a nacionalidade portuguesa por violar o art. 13 da CRP c/c 

n. 1 do art. 20 e nº 4 do art. 268º da CRP. Enumera o Ilustre catedrático uma série de argumentos jurídicos formais no sentido da 

observância ao princípio da separação de poderes e na existência de lei expressa vedando direitos a não residentes. Entende que 

com a decisão o TC criou norma legal com base em critério político de decisão no sentido de que “estrangeiros oriundos de 

Países de língua oficial portuguesa e neles residentes têm direito ao patrocínio judiciário no acesso aos tribunais portugueses”. 

Não leva em conta o festejado mestre a expectativa de direito do cidadão no caso concreto, que legitimamente contribuiu para a 

previdência social de Portugal na expectativa justamente de perceber posteriormente seus proventos de aposentadoria e nem mesmo 

que depois de anos de trabalho e de vida, o mesmo não pode mais contribuir para outro plano de previdência, restando ao mesmo 

em caso de velhice as ruas e a miséria. Também não levado em consideração o fato de que a perda da nacionalidade não era 

minimamente esperada e que o mesmo não lhe deu causa, tratando-se de questão política e por fim, que ao não prever transições 

para os casos de trabalhadores nestas condições, o legislador português incorreu em omissão constitucionalmente qualificada ante 

aos princípios da segurança jurídica e da expectativa de direito e da dignidade humana ao não prever norma de transição para os 

trabalhadores filiados à previdência portuguesa que perderam a nacionalidade em razão de independência. Qualquer decisão que 

negasse direitos à pessoas nestas condições seria atentatória aos princípios aventados bem como geraria a um enriquecimento sem 

causa da previdência portuguesa que teria cobrado ao longo dos anos contribuições previdenciárias para ao final, por razões não 

imputáveis à parte, qual seja, cometimento de crimes, dolo, fraude, etc., negar lhes os proventos de aposentadoria. Todavia o mais 

importante no julgamento em tela, aonde tão somente se admitiu o acesso à justiça por parte do ―estrangeiro que antes era nacional‖ 

é o fato de que não foi de fato criada norma neste sentido, e sim verificada omissão legislativa no tratamento dos casos dos 

cidadãos das ex colônias, fato este sim, inconstitucional se interpretada a constituição em sua totalidade, pois de fato, a norma do n. 

3 do art.15 de fato não se refere à esta situação excepcional, não podendo regular a questão ante aos demais princípios por ela 

ditados.  O direito destina-se ao bem estar, regras não podem prevalecer em detrimento da justiça social. Ao interprete cabe atentar 

para as conseqüências sociológicas das decisões. Ver: LIMA, Francisco Gérson Marques. O STF na crise institucional brasileira: 

estudo de casos: abordagem interdisciplinar de sociologia constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 47. 
388 MIRANDA, Jorge, Lenio Streck, Jorge Pereira da Silva, citados por MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  

(Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 95/98. 
389 MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 95. 
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As decisões aditivas seriam o melhor antídoto contra discriminações infundadas frente 

à extensão do regime mais favorável a quem a norma indevidamente não conferiu. A novidade 

inserida pelo Tribunal constitucional é fruto de criatividade instrumental, pois condicionada, e 

podemos dizer limitada, pelo direito normado constitucionalmente. A omissão e lacuna gerariam 

antijuridicidade ou injustiça constitucionalmente condenável, razão pela qual o TC assim como os 

demais tribunais e o legislador devem eliminar estes vazios jurídicos. 

 

Tais sentenças são ainda válidas quando respeitante dos princípios do aproveitamento 

dos atos e da conservação da lei e o preenchimento de lacunas técnicas e axiológicas é feito 

mediante regras interpretativas lógicas ou critérios prescritos constitucionalmente. Somando-se a 

estas características o fato de tais decisões serem decorrentes da consolidação de uma prática 

jurisprudencial da justiça constitucional. 

 

Parte da doutrina se mostra contrária as sentenças aditivas em sentido estrito, de 

integração de lacunas geradas pela própria declaração de nulidade e as sentenças substitutivas, sob 

o argumento de usurpação de poder ante a incompetência para preencher vazios normativos e 

lacunas com eficácia erga omnes, a subversão do princípio de preferência do legislador, além do 

impacto financeiro das decisões ante a irresponsabilidade jurisdicional.390 

 

As espécies de sentenças aqui tratadas exaradas em processos de controle de 

constitucionalidade, em geral podem apenas trazer questionamentos a cerca da usurpação de 

poderes, mas quando nestas decisões se mostra presente a componente ablativa, aditiva é possível 

também que se altere o sentido da norma constitucional e daí a importância de seu estudo. 

 

Estas componentes que podem se mostrar com conteúdo mutacional terão, se 

proferidas em controle concentrado, eficácia erga omnes, o que por si só já lhe conferirá força 

suficiente para se protrair no tempo e ser, até que eventualmente seja regulada pelo poder 

legislativo, integrada ao ordenamento jurídico com força constitucional. 

 

                                                           
390 ZAGREBELSKY, CANOTILHO, citados MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações 

Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 99/101. 
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Caso venham a ser proferidas no controle difuso, a força do entendimento, se não 

rebatido pela comunidade jurídica também pode ver a ser solidificado com a repetição do 

entendimento nos julgados que se seguirem.  

 

Neste capítulo abordamos as diferenciações entre os sistemas constitucionais do 

Common Law e do civil Law buscando averiguar se as mutações poderiam ser resultado da 

influencia recíproca dos mesmos. Verificamos que de fato que a criação jurisprudencial é instituto 

corriqueiro no sistema do Common Law e que muitos julgadores e doutrinadores chegam a se 

referir à tal instituto, e alguns outros, como fonte de suas decisões, gerando incongruência em 

nosso sistema romanista. 

 

Outro ponto abordado se refere às omissões legislativas e o suprimento das lacunas 

por elas gerado, que para alguns poderia vir a legitimar a atividade legiferante do judiciário, o que 

em certa medida, já ocorre no mandado de injunção. Todavia, fato é que com o passar do tempo os 

casos de omissão na regulamentação da constituição tendem a diminuir, restando ao juiz o 

suprimento de lacunas em outros casos, o que pode não impedir a ocorrência da mutação, desde 

que ao interpretar a norma fundamental no controle de constitucionalidade promova entendimento 

diverso do literal da norma fundamental 

 

Por fim o estudo das espécies de sentenças tidas por criativas aonde o Tribunal insere 

uma componente aditiva é importante, pois não será em qualquer caso de sentença manipulativa 

que se configurará uma mutação. 
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CAPITULO III - JUSTIÇA CONSTITUCIONAL, E AS 

MUDANÇAS NA CONTITUIÇÃO E (I) LEGITIMIDADE 

 

3.1. Poder constituinte originário e o poder que gera as mutações sob a perspectiva da 

soberania. 

 

O poder constituinte originário, como já ressaltamos é poder anterior à constituição, ao 

Estado e ao ordenamento jurídico; constitui-se em poder único capaz de dar origem ao texto da 

carta constitucional, que por sua vez organiza o próprio Estado e institui o ordenamento jurídico, 

cuja titularidade, na visão clássica, remanesce na nação
391

.  

 

Na definição do professor Carlos Blanco é ato de vontade política, cuja força ou 

autoridade permite estabelecer a constituição de um Estado, radicada na realidade dos fatos, já que 

não depende de autorização jurídica, emergindo como manifestação concreta do mundo do ser
392

. 

 

Canotilho entende que o poder constituinte se revela sempre como uma questão de 

poder, de força ou de autoridade política que está em condições de, em determinada situação 

concreta, criar, garantir ou eliminar uma Constituição entendida como lei fundamental da 

comunidade política.
393

 

 

Para o professor Jorge Miranda o poder constituinte originário seria um poder de auto-

ordenação em sua expressão inicial e mais elevada. De exercício raro, ainda que latente em toda a 

existência do Estado, pronto para emergir e a atualizar-se a qualquer instante
394

. Para o Autor, tal 

poder possui a capacidade de escolher os rumos do Estado consistindo no conteúdo essencial da 

soberania (na ordem interna), que significa justamente a faculdade originária de livre regência da 

comunidade política mediante a instituição de um poder e a definição de seu estatuto jurídico.
395

 

 

Para a escola jusnaturalista a vocação social do ser humano é direito natural, radicado 

no direito de se associar e de se organizar por meio da configuração do Estado, configurando-se o 

poder constituinte em fenômeno jurídico por ser um poder de direito, ao passo que para a doutrina 

                                                           
391 FREITAS, Hudson Couto Ferreira de. Teoria(s) do poder constituinte: visão clássica, visão moderna e visão contemporânea. 

Belo Horizonte: Arraes Editores, 2010. p. 6. Aonde em nota de rodapé nº. 3 sustenta que tanto o termo nação quanto o termo povo 

são entidades abstratas e subjetivas do Estado, corroborando a visão de Jellineck. 
392 MORAIS, Carlos Blanco. Curso de Direito Constitucional, tomo II, obra já citada. p. 191 
393 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição.  7ª Edição. p.65. 
394 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Tomo II, 7ª edição. p. 106. 
395 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Tomo II, 7ª edição. p.107. 
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juspositivista tal direito natural preexistente ao próprio Estado não existiria; sendo o poder 

constituinte originário o poder criador do texto constitucional e, portanto anterior ao próprio 

Estado não tendo assim natureza jurídica configurando-se, portanto, em poder de fato. 

 

Sem adentrar por menores à respeito do poder constituinte originário, em linhas gerais 

e com base na visão clássica, podemos defini-lo como poder inicial, originário, ilimitado e 

incondicionado,
396

 prevendo em seu corpo o poder constituinte derivado a fim de conferir 

adaptabilidade do seu texto às novas situações. 

 

Importante, tecer ainda que breves; alguns comentários acerca da legitimidade do 

poder constituinte que pode ser legítimo mais ilegal, por exemplo, quando decorrente de forças 

revolucionárias, embora possa ser representativo e por tanto legítimo socialmente. A obra 

revolucionária é sempre ilegal, por não estar prevista legalmente, mas sua legitimidade será 

aferida conforme o consensu, conforme a ideia de direito predominante e principalmente pelos 

poderes dominantes. O poder constituinte quando prevalece indica possuir legitimidade e buscará 

a partir de então a legalidade. Manoel Gonçalves Ferreira Filho entende que a legitimação neste 

caso é aferida com a aceitação dos governados e sem esta aceitação não se implementa a condição 

de eficácia.
397

 

 

No que se refere à titularidade, ou seja, quem é o sujeito, qual a grandeza política 

capaz de mobilizar a força ordenadora do povo no sentido de instituir uma lei fundamental, para 

Canotilho só pode ser o povo, entendido atualmente como uma grandeza pluralística formada por 

indivíduos, associações, grupos, igrejas, comunidades, personalidades, instituições, veiculadores 

de interesses, ideias crenças e valores plurais, convergentes ou conflitantes
398

. 

 

Para Friedrich Müller a expressão: poder constituinte do povo seria uma expressão de 

linguagem. As legitimações extramundanas e por conseguintes das supramundanas das pessoas e 

grupos dominantes, por meio da afirmação de governar para o povo e no seu melhor interesse, 

foram, na verdade, formuladas a serviço da boa moral dos donos do poder. Ainda para o autor, a 

invocação ―mágica‖ do termo: Poder constituinte ―do‖ povo sugere ilusoriamente o retorno a um 

                                                           
396 Já nos referimos à teorias que mitigam tal caráter absoluto do poder originário, todavia para prosseguir o estudo do poder que dá 

origem às mutações suficiente se mostra tal definição. 
397 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O poder Constituinte. 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 68. Claro que, por exemplo, a 

força bélica possui um eficiente poder de ―convencimento‖, podemos acrescentar, como no caso do golpe militar brasileiro de 

1964, chamado pelos seus implementadores de revolução militar. 
398 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Edição. p. 66. 
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estado social no qual houve, ou teria havido efetivamente um ―povo‖ (algo ainda não cindido por 

instituições jurídicas e políticas, tais como a horda, a tribo, o clã) em um Estado, do qual o povo, 

justamente por isso, não precisou de uma Constituição.  

 

Segundo o mesmo autor aonde se necessita de uma constituição é por não existir mais 

nenhum povo, se recorre então a fatos substitutivos (e.g. considerável homogeneidade étnica, à 

existência de uma classe média economicamente definida), a ações substitutivas (discussão 

pública da constituição como na Suécia, votações sobre projetos de Constituição) e a símbolos 

substitutivos (e.g. recursos de Smend para a ―integração‖ material e pessoal), bem como um 

argumento ideologicamente sintetizador: o poder constituinte do povo
399

. 

 

Vê-se que o termo povo como titular e legitimado através de seus representantes para 

exercer o poder constituinte é usado de forma irreal por todos os titulares do poder ou poder 

violência, ou seja, os donos do poder cria a cada constituição o ―povo‖ conforme suas próprias 

necessidades e gostos
400

. 

 

Da mesma forma, o discurso da soberania do povo, busca transparecer que este tenha 

lutado por forma de sociedade que superasse o sistema feudal e o seu fator monárquico e assume o 

caráter ―popular‖ devido ao fato de que o ―povo‖ entendido como a burguesia, estava lutando por 

uma nova forma em prol de uma sociedade com novo conteúdo.  Ou seja, o povo enquanto 

categoria dominante (povo entendido como burguesia) detentor de poder econômico, consegue 

suplantar o poder monárquico, ao menos no sentido de garantir a obediência do monarca à seus 

interesses básicos.  Isto demonstra que a titularidade do poder constituinte não é do povo no 

sentido literal da palavra, a burguesia, nova detentora do poder econômico à época, se outorgou 

esta titularidade fazendo-se representar ―o povo‖ não passando, contudo de próprios autores das 

decisões.  

                                                           
399 MÜLLER, Friedrich. Fragmento sobre o poder Constituinte do povo. Obra citada. p. 21. 
400 Claus Off assim escreveu: ― A constituição histórica de sistemas políticos democrático-competitivos pode ser descrita do ponto 

de vista sociológico como processo de diferenciação, durante o qual, por um lado, os cidadãos foram elevados à categoria de 

sujeitos volitivos indiretos da dominação estatal e, por outro, foram cortados os vínculos que ligam a esfera política à esfera da vida 

social. A soberania do cidadão é historicamente adquirida, mas essa conquista tem um preço: ao mesmo tempo, seu papel de 

cidadão é desprendido das relações vitais e dos contexto de ação vinculados à classe e a sua condição natural.‖ Os contextos 

políticos e não políticos se neutralizam mutuamente se separando uns dos outros de forma institucionalizada como por exemplo na 

Alemanha pós guerra aonde ao passo que se generalizou o direito ao voto, antes filiado à condição de riqueza, se elimina os últimos 

traços dos Conselhos democráticos na constituição da República de Weimar. Embora os votos das: classes operárias, profissionais 

liberais, população rural possam ser diferentes, isto não tem correspondência em formas organizacionais que (como os 

―movimentos‖) simultaneamente formam e mediatizam a ação social e a consciência política. Essa conexão precisa ser estabelecida 

individualmente através do auto-enquadramento do cidadão eleitor, que, contudo, não encontra respaldo nem nas organizações 

sociais e nem nas políticas. A política se transforma em fato absolutamente privado. Ver: OFF, Claus. Problemas estruturais do 

estado Capitalista. Tradução de Bárbara Freitag. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1984. p. 298. 
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Para Müller, com o qual concordamos; a expressão poder constituinte do povo pode 

ser entendida como ilusão cinicamente imposta.
401

 Até mesmo porque para que houvesse de fato 

uma participação efetiva do povo na constituição da Constituição o povo deveria estar organizado 

ou ser organizável politicamente e, na mesma medida estar politicamente motivado. Em sendo 

assim, questiona o autor se seria possível o exercício de um poder constituinte do povo
402

 apesar 

da ocupação que inclui o seqüestro de todos os direitos de soberania, mantendo a dominação de 

uma classe dominante
403

?  Ao que tudo indica, o ―poder Constituinte‖ pertence também ao poder 

do Estado, ele funciona como um encobridor de contradições, aonde as diferenças são omitidas 

pelo silencio (do povo),
404

 e legitimada por sofisticados e bem encadeados argumentos jurídicos.  

 

Diante do exposto. Vemos que a argumentação teórica da legitimidade, legalidade e 

titularidade do Poder constituinte originário é tecida a fim de encobrir questão de poder. Os donos 

dos fatores reais de poder, majoritariamente os donos do poder econômico, ditam as normas 

constitucionais, podendo sim, conforme o povo esteja mobilizado, fazer concessões que o 

favoreçam o que podemos chamar de um estado de bem estar social, com direitos e garantias 

fundamentais aos jurisdicionados em geral, todavia, afirmar que o poder constituinte é do povo e 

em seu nome é estritamente exercido é faltar com a verdade real dos fatos. 

 

Portanto, falácia, facilmente comprovada ante o texto constitucional, principalmente 

em países tão desiguais quanto o Brasil,
405

 e principalmente no momento atual aonde o congresso 

brasileiro, após o caos criado para derrubar a presidência, busca, à toque de caixa, aprovar toda 

sorte de medidas a fim de garantir cada vez maiores lucros para a classe dominante através do 

aumento da possibilidade legal de exploração da mão de obra em geral (dos alijados dos meios de 

produção). 

                                                           
401 OFF, Claus. Problemas estruturais do estado Capitalista. Tradução de Bárbara Freitag. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1984. 

p. 29. E prossegue o autor afirmando que os conceitos da Teoria do Direito e do Estado são siglas e teorias formuladas para 

designar interesses absolutamente ordinários e por esta razão e fato, o autor nada tem contra Locke, Sieyès e seus sócios. Mas o que 

desrecomendaria fazer do poder Constituinte do povo enquanto conceito finalista dos dominadores (do povo), a serviço dessa 

mesma denominação, finalmente um conceito para a sua auto dominação? Para o Autor, nada; a não ser a ―vontade‖ (os interesses, 

as teorias, os conceitos) dos dominantes. Nada de insuperável (para o povo). 
402 Mesmo na sua via representativa. 
403 A classe dominante pode ser alterada, mas se mantém o sistema de dominação desta sobre o povo. 
404 Mesmo em plebiscitos não têm voz: a minoria e os não participantes ou os que por razões de ―restrição social‖ não podem 

participar dos resultados, embora sejam juridicamente afetados por ele.  MÜLLER, Friedrich. Fragmentos sobre o poder 

constituinte do povo. Obra citada p. 70/71. 
405 Importantes considerações sobre os fatores reais de poder, que se refletem na existência ou ausência de força em uma 

constituição para manter seu texto, mencionando a questão da Constituição como uma folha de papel. Ver: LASSALLE, Ferdinand. 

In: A essência da Constituição. Rio de Janeiro: Editora Lumen júris, 2001. A respeito da realidade contra a prescrição 

constitucional no Brasil. MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. Tradução Peter Naumann; 

revisão da tradução Paulo Bonavides. 5ª ed. rev. e atual.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 70/71. 
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No que concerne ao poder Constituinte reformador ou derivado, temos que os 

representantes eleitos serão os titulares, podendo conforme critérios preestabelecidos na 

constituição (formais e materiais) alterar o texto formal da carta Constitucional. A doutrina 

identifica como poder constituinte derivado o poder reformador ou de revisão e o poder 

constituinte chamado difuso. Para o nosso estudo, importante a análise deste poder constituinte, 

chamado difuso, pois é ente tese ele o responsável pelas mutações constitucionais. 

 

Cabe desde logo dizer, que esta classificação de Poder constituinte como difuso para 

se referir àquele que dá origem às mutações não é pacífica, mas ilustra bem a característica das 

mutações constitucionais, pois seria um poder de titularidade indefinida e que manteria assim 

supostamente atualizado o texto constitucional, conforme a questão de forças de poder existentes 

em dado momento. 

 

Esta força atua na promoção das mutações constitucionais, como advindas de fontes 

informais e exercida apenas pelo poder de quem a exerce, seja ele político, coercitivo ou mesmo 

manipulativo. Esta ―mudança‖ pode ser tida pelo resto dos membros do Estado como válida e 

legítima se perpetuando no tempo como tal ante a inexistência do exercício de poderes contrários à 

ela. 

 

Para Ana Cândida da Cunha Ferraz as alterações informais da constituição, operadas 

fora das modalidades organizadas de exercício do poder constituinte instituído ou derivado, 

justificam-se e têm fundamento jurídico, sendo em realidade, obra ou manifestação de uma 

espécie não organizada de poder constituinte que Burdeau denominou de poder constituinte de 

difuso
406

. 

 

Por ser o poder constituinte força que faz ou transforma as constituições, fato é que 

sua ação não é limitada às modalidades formais e nem limitada a um determinado ato 

constitucionalmente previsto. Na verdade, tal poder não para jamais de agir, o que pode ser 

comprovado quando se fala em costume constitucional.  Burdeau
407

, citado por Ana Cândida bem 

                                                           
406 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 1ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1986. p. 

10. 
407 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 1ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1986. p. 

10. 
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assevera que ―há um exercício cotidiano do poder constituinte que, apesar de não ser registrado 

pelos mecanismos constitucionais, não é menos real‖ 

 

Para a festejada professora o poder constituinte tem inclusive uma função, que é a de 

completar a constituição, preenchendo vazios constitucionais, continuando assim com a obra do 

constituinte. Seria poder decorrente diretamente da carta fundamental ainda que implícito, se 

mostrando de forma difusa e inorganizada. 

 

Seria decorrência lógica da constituição que nasce para ser efetivamente aplicada e no 

seu essencial pode se mostrar incompleta, exigindo uma atuação ulterior, capaz de defini-lo, 

precisá-lo, resolver-lhes as obscuridades, dar-lhe continuidade e aplicação sem que para isso se 

vulnere a obra constitucional escrita.
408

 

 

Nota-se que neste particular cabe, contudo dizer, que muitas das mutações 

constitucionais podem não apenas a vir preencher lacunas, vazios como no caso das omissões 

constitucionais inconstitucionais, pode ocorrer que o interprete faça uma releitura contrária ao 

texto, o que não se enquadraria na hipótese aventada pela autora. 

 

Todavia Ana cândida chega a esta conclusão devido á sua classificação relativa às 

mutações como puras e impuras, se referindo como puras: aquelas que embora alterem: o sentido, 

significado e alcance da norma, não ofendem a letra ou o espírito da constituição. 

 

Na verdade, no que diz respeito às mutações outra questão está em jogo, qual seja, a da 

titularidade do próprio poder constituinte, já mencionada.  Isto porque, conforme a teoria clássica, 

o poder de fundar o Estado pertence ao povo, sendo apenas formalmente transferido a seus 

representantes para a elaboração de texto formal. 

 

Assim, torna-se questionável mudança no texto constitucional através de método 

informal produzida por um detentor de poder não representativo, como no caso em análise neste 

estudo, das mutações constitucionais decorrentes de decisões jurisdicionais, e isto porque existe 

                                                           
408 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 1ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1986. p. 

10. 
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toda uma teoria que fundamenta e legitima o poder constituinte como poder que emanaria do povo 

e que em seu nome seria exercido através membros eleitos para tal fim
409

. 

 

Todavia, se se adota a tese de Friedrich Müller em seu trabalho sobre o poder 

constituinte do povo, que, conforme já mencionamos entende a titularidade real do poder 

constituinte nas mãos da classe dominante, podemos entender que o poder constituinte difuso é de 

titularidade dos mesmos órgãos e classes dominantes
410

.  Assim, estes estariam terminantemente 

sendo hábeis a transformar a constituição como bem salientou Burdeau, explorando as 

possibilidades que ela oferece a eles próprios de agir regularmente, e isto, para o autor, citado por 

Ferraz, a manteria entre as regras vivas.
411

  

 

Cabe salientar, mais uma vez, que o estudo se limita à analise das mutações 

decorrentes de decisão judicial, sendo assim o titular do poder constituinte difuso que gere as 

mutações será tão somente o tribunal constitucional. 

 

Neste particular, contudo, não se abre uma exceção ao que foi ensinado por Müller a 

respeito da titularidade do poder constituinte em geral, pois o órgão de cúpula do poder judiciário 

se insere no âmbito de um órgão dominante e diante da possibilidade de controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos é entendido como a última instancia do poder de 

dizer o que é a constituição. 

 

Entretanto, por sua característica não eletiva, embora a escolha de seus membros possa 

vir dotada de certo alinhamento político e ideológico com o Presidente da República que o 

indica
412

, no Brasil percebe-se que os ministros indicados nos últimos 13 anos foram em sua 

maioria escolhidos sem tal critério o que os tornou para o então governo esfera com alinhamento 

                                                           
409 Para uma breve abordagem sobre o pensamento clássico do abade Sieyès sobre a titularidade do poder Constituinte Ver: AGRA, 

Walber de Moura. Fraudes à Constituição: um atentado ao poder reformador. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2000. p. 100. 
410 A cerca da problemática analítica e metodológicas vinculada à tentativa de construir uma teoria marxista do Estado e do 

problema do caráter de classes do Estado e sua inconsistência aparente de que o Estado, embora não sendo ele próprio capitalista, 

precisa ser concebido, apesar de tudo, como tal e não apenas como um Estado dentro da sociedade capitalista levando aos poderes 

instituídos (principalmente os eletivos) a defenderem os interesses dos donos do capital preterindo a população expropriada dos 

meios de produção embora em maior número ver: OFF, Claus. Problemas estruturais do estado Capitalista. Tradução de Bárbara 

Freitag. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1984. p. 140. 
411 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 1ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1986. p.  

06. 
412 Para Manoel Gonçalves, a maior pressão que parece existir sobre os juízes é a exercida pelos meios de comunicação, 

determinada pelos interesses de audiência e convicções dos que as controlam. Para ele os juízes até concorrem com a influência da 

linha partidária e ideológica, em medida de difícil precisão, mas os meios de comunicação formam a opinião pública e isto, a seu 

turno, pesa sobre os magistrados. Ver: Votam os magistrados nos processos mais políticos de acordo com as linhas partidárias 

subjacentes à sua designação? In: RAMOS, Elival da Silva e MORAIS, Carlos Blanco de.  (Coord.)   Perspectivas de reforma da 

Justiça Constitucional no Brasil e em Portugal. São Paulo: Almedina, 2012. p. 23/24. 
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político em regra, diverso do seu
413

, a corte constitucional é em geral instancia mais plural e não 

necessariamente composta apenas por membros de classes dominantes, embora por regra seja de 

viés conservador não obstante episódios de ativismo rechaçados, inclusive, ferozmente pela classe 

dominante. 

 

Desta forma, as mutações que venham a se operar através de suas decisões não 

estranhamente, se operam devido a sua força jurídica, social e política e o farão em nome próprio 

como titulares do poder constituinte, enquanto classe dominante, no caso, difuso. 

 

Claro, que não poderão as decisões ser revistas, salvo descontentamento público e 

notório dos demais poderes instituídos e até mesmo do povo, conforme o grau de desaprovação da 

medida, ou da manipulação midiática a qual tenham sido expostos
414

, e a edição de nova lei pelo 

parlamento contrariando a decisão, também na hipótese de a mesma não ser posteriormente, 

também declarada inconstitucional
415

. 

 

Outro ponto a defendido e de igual importância é a legitimidade ligada ao conteúdo da 

decisão que deve ser expressão de um poder judiciário isento que ao contrário das classes 

econômica e politicamente dominantes, visam à paz jurídica e o bem estar social, e cujo dever 

institucional, é justamente o alcance de tais objetivos. As mutações só devem ser tidas como 

válidas quando promovam tais objetivos, implementando direitos e garantias fundamentais.   

 

Apenas as decisões que modificarem a letra da constituição de modo a salvaguardar: 

direito, princípio nela instituído, previsto no âmbito das chamadas normas constitucionais não 

escritas ou, na Constituição brasileira, normas e tratados internacionais de diretos humanos,
416

 

deveram ser tidas como não ofensivas à constituição, por na verdade reforçarem sua força 

                                                           
413  Porém, em geral, os presidentes (após a redemocratização) que indicaram membros para o STF o fizeram seguindo a 

proximidade ideológica do indicado e por que não dizer entre seu círculo de amizades e/ou político. Ver exemplo em: LIMA, 

Francisco Gérson Marques. Obra já citada. p. 63 e seguintes. 
414 Na vigência do princípio formal político que determina a existência do partido competitivo e de seu objetivo organizacional, que 

é assumir a responsabilidade governamental, somente os conteúdos que se conciliem com este princípio formal dominante, ou seja, 

que possam ser assimilados segundo a ―forma partidária‖ tem probabilidade de aparecer como componentes integrantes da 

―vontade popular‖. Ver Off, Claus. Problemas estruturais do estado Capitalista. Obra já citada. p. 292. 
415 Ressaltando que para haver a mutação efetivamente, entendemos, conforme a melhor doutrina, que a decisão deve entrar na 

ordem jurídica de forma reiterada se protraindo no tempo sem contestação capaz de afastá-la. 
416 Em relação ao Art. 5º, XXXVI da CF/88. A supremacia jurídica das normas inscritas na Carta Federal não permite, ressalvadas 

as eventuais exceções proclamadas no próprio texto constitucional, que contra elas seja invocado o direito adquirido. [ADI 248, rel. 

min. Celso de Mello, j. 18-11-1993, 1ª T, DJ de 8-4-1994.] cabendo ainda mencionar o §2º do art. 5º da CR/88 que assim 

prescreve: § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
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normativa e seu complexo sistema de diretos e garantias privilegiando quem de direto, ou seja, 

seus jurisdicionados desapossados de seu poder ―político‖ na modalidade direta
417

.  

 

3.1.1. Teoria da moderação militante e a questão da inexistência de limites claramente 

delimitados às mutações constitucionais.  

 

Diante das reivindicações dos sujeitos constitucionais, antes excluídos dos processos 

constituintes, por autoctonia constitucional, e do próprio pluralismo jurídico, Michelle Carducci 

faz importantes considerações, em panorama comparado, acerca dos limites das mutações e da 

concepção denominada de ―moderação militante‖ que é justamente uma reflexão sobre as 

dinâmicas interculturais e a mutação como prática de aprendizado dos diálogos interculturais entre 

formas diferentes de tradição jurídicas e reconhecimento de regras constitutivas da sociedade. 

 

As discussões acerca das mutações no contexto da moderação militante coincidem 

com a necessidade de garantir a permanência do pluralismo jurídico que justamente legitimou as 

escolhas constituintes. Sob esta ótica, o cimento da comunidade constitucional não é o patriotismo 

constitucional, mas sim o respeito aos métodos de inclusão intercultural418.  

 

As principais teses da moderação militante são as de que a rigidez constitucional é 

incapaz de garantir a observância aos limites textuais quando há mutações informais e a função de 

―petrificação‖ de normas e valores não dever ser utilizada para identificar conteúdos imutáveis, 

                                                           
417 Em sentido contrário, Carlos Blanco de Morais entendendo que a constituição é concebida por força de decisão fundamental do 

povo soberano, como um estatuto de regulação do poder e uma carta de diretos de cidadania e não como um catecismo ideológico, 

filosófico ou religioso. O que não concordamos, pois não será a constituição interpretada por filósofos ou teólogos, mas deve ser 

interpretada por juízes com base em conceitos sobre tudo de sociologia constitucional. Afirmar que as constituições não sejam 

cartas moralistas ajustáveis à vontade do interprete, não basta para descaracterizar o fato de que o objeto das constituições é o bem 

estar social de seu povo, ainda mais para a corrente clássica de Rousseau.  Para nós, a crítica feita aos neoconstitucionalistas (para 

os quais os princípios valem mais que as regras, com base em argumentos que defendem a prevalência destas sobre políticas 

públicas sob pena de perda do caráter científico do estudo), não deve prevalecer. A alegação de que a configuração dos diretos 

fundamentais remeteria a uma axiologia supra-positiva imprecisa não é suficiente para que não se entenda a ordem constitucional 

como um sistema, ou seja, caberá ao tribunal ante o caso concreto verificar inconstitucionalidades dentro do seu próprio conjunto 

de normas ante seus princípios. O exemplo dado de uma norma constitucional que autorizasse a exibição de objetos religiosos em 

edifícios públicos seria diferente de norma que, por exemplo, obrigasse tal exibição e esta sim, seria inconstitucional se presente no 

âmbito da constituição brasileira que adota o modelo laico de estado. E neste caso, a regra que determinasse a obrigatoriedade neste 

sentido, deveria ser entendida como incompatível como o resto do seu corpo, por adotar como princípio o estado laico. Ver: 

Boletim da faculdade de Direito –STVDIA IVRIDICA 104 AD HONOREM 6. Estudos em homenagem ao professor doutor José 

Joaquim Gomes Canotilho. CORREIA, Fernando Alves e outro (Coords.). Direitos e Interconstitucionalidade: entre Dignidade e 

Cosmopolitismo. Volume, III.  Coimbra: Universidade de Coimbra, 2012. Morais, Carlos Blanco de. Direitos sociais e controlo de 

inconstitucionalidade por omissão no ordenamento brasileiro: ativismo judicial momentâneo ou um novo paradigma? p. 591/594. 
418 CARDUCCI, Michele. Limites à mutação constitucional: entre a circulação dos argumentos e a ―moderação militante‖.  In: 

MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 364. 

A reflexão no texto do professor Carducci é feita num contexto europeu que atualmente se vê, com a União europeia, imerso à 

várias culturas. Todavia as considerações tecidas podem ser trazidas para o Constitucionalismo brasileiro, por sofrer influencia 

direta do constitucionalismo europeu e dos EUA, além de ser formado pela união de diversos povos, etnias e credos, além de 

possuir dimensões continentais. 
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mas métodos e relações entre sujeitos do pluralismo e órgãos do Estado no exercício das várias 

formas de mutação; e assim tal função não impediria o juiz de agir como arbitro da manutenção do 

pluralismo jurídico baseado na ―autoctonia‖ das escolhas constitucionais. 

 

A violação das chamadas cláusulas de ―petrificação‖ legitimaria, ainda segundo o 

professor italiano, a intervenção popular, aprovando ou não a medida, de forma a sempre garantir 

o pluralismo jurídico, eventualmente desconsiderado por um dos poderes do Estado419. Voltando o 

protagonista do controle dos limites a ser o povo, como titular direto do Poder Constituinte, 

expressão do pluralismo jurídico e da ―autoctonia‖ presente na norma constitucional. 

 

Em sendo assim, o custódio420 passaria ter como fiscal de seus limites em relação à 

mutação constitucional um controle de natureza eminentemente política e compartilhada421. 

 

Em um cenário jurídico pluriverso há que se levar em consideração o estudo das 

constituições e seu texto juntamente como os elementos jurisprudenciais e doutrinários. A 

Constituição é ato constitutivo de regras e formas que não pode ser confundida com o titular da 

função que produz este ato, mas a Constituição pode ser vista, neste particular sob dois aspectos: 

como ―formante‖ e como função. 

 

A constituição vista em sua função ―formante‖ sob o ponto de vista da legitimidade e 

da validade, que as mutações constitucionais são analisadas tendo em vista o direito constitucional 

positivo; já sob o perfil da Constituição como ―função‖ as mutações são aferidas com base no 

valor político do texto constitucional422. 

 

                                                           
419 CARDUCCI, Michele. Limites à mutação constitucional: entre a circulação dos argumentos e a ―moderação militante‖.  In: 

MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 365. 
420 E para o professor, parece que os demais membros do poder constituído capazes de gerar mutações constitucionais. 
421 Miguel Galvão Teles, analisando o termo competência da competência em relação ao tribunal constitucional português e a 

questão da recorribilidade das decisões de controle de constitucionalidade nesta instancia, pensa que apesar das cutelas que o tema 

envolve, entende que o sistema de recurso constitucional merece ser repensado, na sua própria manutenção ou pelo menos na sua 

organização. Sendo o mesmo autor da proposta na qual o conselho da revolução interviria no controlo de constitucionalidade, 

propondo a criação de uma comissão constitucional composta em parte por magistrados judiciais e juristas não magistrados, sendo 

a intervenção feita na modalidade de incidente, embora entenda que no momento (1976) poderia ser temerosa sua instituição, 

entende hoje, que poderia se pensar em soluções intermédias, aonde pelo menos se procurasse, quando possível, o recurso em 

matéria de inconstitucionalidade fosse interposto antes que o processo chegasse ao supremo tribunal da respectiva ordem.  Não se 

trataria de dificultar o acesso ao Tribunal Constitucional, mas de possibilitar uma espécie de recurso e com isso uma dupla análise 

da questão por diferentes órgãos. Ver: Legitimidade e legitimação da Justiça Constitucional. Colóquio no 10º aniversário do 

Tribunal Constitucional – Lisboa, 28 e 29 de maio de 1993. Coimbra; Coimbra editora, 1995. A Competência da competência do 

Tribunal constitucional. p. 124.  
422 Ressalta o professor da Universidade de Salento, que estas figurações acompanham implícita e explicitamente todos os debates 

sobre os limites à soberania, de um lado, e da mutação constitucional como ―produto‖ desta soberania, de outro.  Idem. ´p. 367 
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Temos assim identificada a ―exigüidade‖ histórica do poder constituinte, como ato 

historicizado de certa construção da ordem jurídica que em dado momento pode ter privilegiado, 

por exemplo, o direto de propriedade em relação os diretos da personalidade.  Identifica-se nexo 

incindível entre a escritura do ―formante‖ e sua função sistêmica, na medida em que a escrita é o 

único parâmetro para as decisões políticas e jurídicas (quando a ordem jurídica é fundada em 

normas escritas). Com base nestas constatações conforme o conteúdo da decisão mutacional da 

constituição se caracterizará a fraude à‘ constituição (manipulação ou deformação) como ato 

ilícito atípico que se relaciona com o conceito de esquivamento constitucional do direto alemão, 

entendido como abuso das formas justamente de intervenção no texto constitucional e com o 

conceito mexicano de usos fraudulentos por não observar a forma correta e legal da revisão 

constitucional. 

 

Para o professor Carducci a Constituição, é regra constitutiva das competências sobre 

a mutação e não apenas sobre os limites da mutação, pois justamente o órgão do qual emanará a 

mutação pode também não ser o competente para tal ato e a competência é também uma garantia 

contra o ilícito atípico e a fraude. Assim, mutações advirão não apenas da afronta a disposições 

invioláveis, ou a conteúdos, mas também, quando afrontarem a competência constitucionalmente 

estabelecida423. 

 

Assim, para o autor italiano a questão das mutações, seus limites e sua eventual 

legitimidade (legitimidade de seus prolatores e de seu conteúdo) baseia-se no fato de que normas 

constitucionais em geral, são normas advindas das elites424, formando uma ―constituição global‖ 

e estas questões transitariam sobre o embate entre a circulação destas teorias e conceitos ―globais‖ 

e a autoctonia constitucional de grupos, comunidades, de pessoas e direitos, que buscam decidir 

sobre a sua própria ordem de convivência através de regras constitutivas, e acrescentamos grupos 

e comunidades excluídos socialmente como: mulheres, homossexuais, membros da classe média e 

pobres, minorias étnicas como quilombolas, indígenas, refugiados, maiorias marginalizadas 

economicamente como a negra425, etc.   

 

                                                           
423 CARDUCCI, Michele. Limites à mutação constitucional: entre a circulação dos argumentos e a ―moderação militante‖.  In: 

MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 370. 
424 BRITO, Miguel Nogueira de. Circular e deliberar na fixação de limites à mutações constitucionais: Comentários a Michele 

Carducci. In: CARDUCCI, Michele. Limites à mutação constitucional: entre a circulação dos argumentos e a ―moderação 

militante‖.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 410 nota de Roda pé n. 2. 
425 No Brasil. 
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Ao contrário de Miguel Nogueira de Brito em artigo que tece comentário ao texto 

aonde o professor Carducci identificando os conceitos mobilizados pela doutrina e tribunal para 

justificar os limites às mutações propõe em alternativa, a recuperação dos procedimentos de 

revisão no quadro do pluralismo de autoctonias constitucionais, o qual se mostra reticente aos 

argumentos do professor italiano, recorrendo mais uma vez aos reticentes conceitos 

imobilizados,426 entendemos que experiência como: a Equatoriana e a Boliviana, citadas pelo 

professor de Palermo, não podem ser desconsideradas. 

 

A previsão expressa no texto constitucional de possibilidade de mutações 

constitucionais (decorrentes dos três poderes, tendo a corte constitucional como árbitro a fim de 

garantir os procedimentos de participação intercultural) que possam vir a ser declaradas pelo 

tribunal constitucional referentes à regras de procedimentos interculturais de participação dos 

cidadãos na mutação, é de uma sensibilidade sociológica constitucional impar.  O poder 

constituinte parte do fato de que a cultura que será regida pelo produto de sua atuação é 

diversificada, e legitima as alterações que possam advir justamente desta diversidade e 

interculturalidade de seus membros. E justamente esta interculturalidade será a fonte da 

legitimação das mutações427. 

 

Um poder constituinte derivado deste quilate, tem uma possibilidade maior de sim, ser 

efetivamente uma representação da soberania popular, pelo menos em parte. Ao nosso sentir, 

argumentos puramente dogmáticos não são suficientes para afastar medidas democráticas de 

participação real dos jurisdicionados na construção da norma constitucional, como nos casos das 

                                                           
426 BRITO, Miguel Nogueira de. Circular e deliberar na fixação de limites à mutações constitucionais: Comentários a Michele 

Carducci. In: CARDUCCI, Michele. Limites à mutação constitucional: entre a circulação dos argumentos e a ―moderação 

militante‖.  In: MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 414.  Brito, alega dentre outros argumentos de forma contrária ao entendimento do professor de Salermo que em adotando 

esta teoria correr-se-ia o risco de não estarmos perante interpretação, mas em permanente processo de alteração constitucional sob a 

designação de interpretação se referindo também à doutrina do professor Peter Härbele da sociedade aberta dos intérpretes da 

constituição.  Levanta ainda que se estaria alargando a competência para interpretar a constituição e com isso se subvertendo as 

próprias normas constitucionais, rechaçando as experiências Boliviana e Equatoriana que prevêem o respeito à diversidade étnica e 

cultural de seus povos, já no texto constitucional prevendo mutações para atender tais particularidades sob o argumento ―formatado 

em termos de doutrina global‖ de que a teoria da interpretação constitucional e a teoria da legitimidade da jurisdição constitucional 

fazem parte do patrimônio comum do constitucionalismo em qualquer parte do mundo. 
427 CARDUCCI, Michele. Limites à mutação constitucional: entre a circulação dos argumentos e a ―moderação militante‖.  In: 

MENDES, Gilmar Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 395. 

Equador e Bolívia, são países que embora não indígenas, possuem boa parte da população sob esta classificação. Talvez a condição 

de indígena nestes países possa prevalecer ainda mais sobre a condição econômica social. Em países com alarmante desigualdade 

social (que agora com o recente golpe constitucional tende a se agravar ainda mais, haja vista as reformas constitucionais e projetos 

de lei recém aprovados e em tramitação), talvez esta teoria pudesse ser colocada de forma, em caso eventual de previsão 

constitucional para mutações nestes casos, o que se fala exclusivamente de lege ferenda, a legitimar as mutações demandadas por 

sua população em condição de marginalidade social, que pudesse se expressar diretamente e exclusivamente sob a forma de 

alargamento de direitos e garantias que lhes fossem caros e proveitosos, excluindo a legitimidade eventual de mutações que 

pudessem manipular a vontade popular com suposta aprovação de medidas de austeridade ou restritivas de direitos fundamentais 

ou não.  
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Constituições da Bolívia de 2009 e do Equador de 2008, devendo o intérprete sempre optar por 

soluções que garantam o gozo dos direitos e garantias fundamentais aos jurisdicionados. 

 

3.2. Legitimidade da jurisdição constitucional como guarda da constituição e do 

ordenamento jurídico. 

 

Neste capitulo do estudo, buscaremos relacionar a jurisdição constitucional e a 

democracia, tendo o judiciário como seu guardião, tentaremos averiguar se de fato o mesmo 

possui legitimidade para tão somente resguardar o texto da carta maior ou se possui legitimidade 

mais ampla no sentido de resguardar seus objetivos, mesmo que aparentemente contradiga 

determinado artigo, desde que se mostre firme na defesa de seu conjunto. 

 

Constituição ideal é aquela que articula proteção dos bens e valores que asseguram à 

pessoa humana uma vida digna e às comunidades uma estrutura social justa, com a garantia de que 

as normas de proteção desses bens e valores resultem de processos de deliberação pública abertos 

à participação livre e igual de todas as pessoas da comunidade428. 

 

Atualmente, tem se operado uma onda, dentro do sistema capitalista, aonde o capital 

privado, transnacional tem se colocado acima dos governos dos Estados nacionais, exigindo 

privatizações, cortes de direitos sociais, limitação a direitos trabalhistas e previdenciários de toda 

sorte, impondo a população à duríssimos sacrifícios em torno da acumulação de poucos 

milionários.  

 

Vemos desde a Grécia, passando por Portugal e agora também no Brasil a 

agressividade dos mercados mesmo sobre os direitos fundamentais da população; direitos estes 

que têm correlação com a dignidade humana. Tal agressividade mostra-se quase que incompatível 

com as disposições constitucionais das cartas programáticas, que visam conferir aos cidadãos 

direitos básicos à saúde, educação, moradia, salário mínimo proporcional ao custo de vida, 

previdência social garantidora de velhice tranqüila, ou seja, estabelece conjunto de princípios e 

direitos derivados de uma concepção de ―vida boa‖. 

 

                                                           
428 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2004. p. 

172. 
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No que diz respeito a concepções de democracia constitucional temos: as 

minimalistas, as deliberativas fundadas no princípio da soberania popular e concepções que 

hipostasiam a constituição em detrimento do elemento democrático e sobrecarregam o judiciário 

outorgando-lhe supremacia institucional sobre os demais órgãos na concretização das normas 

constitucionais429. 

 

Cláudio Ari Mello entende que a melhor concepção é a republicana substancialista por 

ser concepção constitucionalmente adequada. Esta teoria pressupõe: elemento democrático (que 

garante a realização dos princípios e valores constitucionais através de órgãos constituídos a que 

todos tenham acesso através de debate público, aberto e irrestrito); elemento moral substantivo 

(elevação à esfera constitucional de alguns bens e valores substantivos, materializados no processo 

constituinte e que dos quais os órgãos e processos de direção política não podem dispor); e o 

elemento judicial (que outorga ao poder judiciário a função de guardião do equilíbrio entre o 

elemento democrático e o elemento moral substantivo, permitindo-lhe participar, intervir na 

interpretação e aplicação das normas constitucionais dos órgãos de direção política, sempre que, 

de acordo com a interpretação do próprio poder judicial, eles frustrarem o sentido e a finalidade da 

constituição, violando assim bens e valores essenciais à dignidade da pessoa humana e à justiça da 

comunidade)430.  

 

Diante desta concepção de democracia constitucional e da realidade que se constata 

ante a onda neoliberal que cada dia mais vem submergindo países, notadamente após a derrocada 

do ―perigo‖ do comunismo com a queda do muro de Berlim, temos um judiciário que talvez se 

apresente, pelo menos algumas vezes, como uma última barreira ao avanço de cortes nos direitos 

fundamentais.  Isto porque, esta onda age notadamente através do arrebatamento de agentes 

políticos pelos grandes grupos econômicos o que tem possibilitado uma grande viragem no texto 

constitucional através de reformas formais, sob a alegação de que não há como os Estados 

garantirem uma vida digna a seus cidadãos. 

 

Assim, quando direitos fundamentais são violados, por interesses econômicos, mesmo 

sem que se consiga uma reforma formal da constituição, cabe ao judiciário impedir que a mesma 

se opere, pelo menos por algum tempo, ou se deixar levar por argumentos políticos. 

                                                           
429 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2004. p. 

172. 
430 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2004. p. 

173. 
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Por outro lado, também cabe ao judiciário, uma vez demonstrado que o avanço das 

conquistas e desenvolvimento social não mais pode entender como constitucional certas 

discriminações, fazer com que tal postura legal seja revertida a fim de garantir o mínimo 

existencial de parte da população discriminada, como por exemplo, mulheres e homossexuais. 

 

Assim, a legitimidade da justiça constitucional se coloca nesta ordem, ou seja, de atuar 

no plano da interpretação e aplicação da constituição respeitando as competências de 

concretização parlamentar e eventualmente administrativa, zelando pela definição dos conteúdos e 

limites dos direitos fundamentais, princípios e normas constitucionais; o que não significa que 

deva haver reverência ou subserviência, pois o judiciário é guardião da constituição e do equilíbrio 

entre os direitos fundamentais e a soberania popular.  Os órgãos representativos da soberania 

popular exercem uma preferência relativa na concretização constitucional, ainda que legitimada 

pela moralidade democrático-republicana e pelo valor epistêmico das suas decisões431, mas não 

absoluta. 

 

A legitimidade moral e política e o valor epistêmico das decisões dos órgãos de 

direção política que afetem direitos de defesa exigem da jurisdição constitucional um alto grau de 

deferência, contudo, há limites associados ao conteúdo essencial dos direitos fundamentais que 

não se encontram à livre disposição do legislador432. 

 

Mesmo que se entenda que certas decisões da justiça constitucional podem vir a gerar 

despesas na efetivação dos direitos fundamentais e que os recursos estão sujeitos à escassez, há 

que se ter em mente o fato de que a prioridade na alocação dos mesmos é a satisfação dos direitos 

sociais pela esfera propriamente política do Estado. A atuação do tribunal tem sua legitimidade 

ligada, justamente, à esta garantia, bem como da valorização e fortalecimento da própria 

democracia deliberativa, embora deva pautar o exercício da jurisdição constitucional em 

mecanismos de auto restrição. 

 

                                                           
431 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2004. p.  

178. 
432 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2004. p.  

179. 
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De fato, a constituição deve conformar a lei e não o contrário e cabe ao judiciário 

através do controle de constitucionalidade resolver eventual conflito neste campo sendo um 

representante da soberania popular.  

 

O autor Frances Philippe Blachèr, citado por Cláudio Ari Mello, diz, referindo-se ao 

conselho constitucional francês, afirma que a sua contribuição ao regime constitucionalista de 

expressão da vontade geral não se assemelha ao de uma instância política, possuindo como função 

o controle das leis votadas, sem decidir, contudo, acerca da oportunidade e orientações político-

sociais dos textos legislativos, não substituindo o legislador. Sua participação na vontade geral 

enquanto representante da soberania popular, de fato, não abarca a representação do povo que os 

representantes eleitos representam, pois estes representam o ―povo atual‖ enquanto que o conselho 

constitucional representa o ―povo percentual‖, ou seja, o povo soberano constituinte.433 

 

Prossegue o mesmo autor afirmando, entretanto, que em uma república constitucional 

substancialista os valores fundamentais para a garantia da dignidade da pessoa humana e justiça 

política não ficam inteiramente à disposição das instancias democráticas, tais bens e valores 

essenciais da comunidade ficam protegidos através dos princípios e direitos fundamentais da 

constituição que são tutelados pelo poder judiciário no exercício da função de guardião da carta 

maior434. 

 

A jurisdição constitucional possui sim um caráter democrático e parte de sua 

legitimidade é aferida desta característica e pode ser encontrada sob quatro aspectos: o primeiro é 

que a tutela dos direitos fundamentais pela jurisdição constitucional garante e reforça a sua 

legitimidade (enquanto os órgãos políticos respeitam as condições democráticas, suas decisões 

devem ser aceitas por todos, todavia quando desrespeitam, em nome da própria democracia deve-

                                                           
433 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2004. p. 

186/187. 
434 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2004. p. 

187. Prosseguimos na pergunta se é válida a opção política em não executar dívida de grandes empresas da ordem de R$426 

bilhões junto a previdência social e propor uma reforma que impõe aumento de mais de 14 anos de contribuição à previdência para 

que um trabalhador se aposente? A quem estão representando os representantes do povo se os especialistas sustentam que a 

Previdência Social pode se manter em equilíbrio financeiro sem a criação de novos impostos e contribuições no curto prazo, 

bastando o cumprimento dos artigos 194 e 195 da Constituição de 1988, o que nunca ocorreu desde 1989?   Disponível em : 

http://cartacampinas.com.br/2017/02/vale-friboi-itau-e-outros-devem-r-426-bilhoes-para-a-previdencia-social/  e  

http://cartacampinas.com.br/2017/02/governo-temer-viola-a-constituicao-para-alegar-deficit-na-previdencia-social/ acessados em 

13/03/2017. 
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se recorrer-se a outros procedimentos para protegê-la e respeitá-la, representando o poder 

judiciário a melhor alternativa para uma garantia racional das condições democráticas435). 

 

O segundo aspecto é que o judiciário garante o debate público contínuo e permanente 

entre as instituições do Estado e cidadania, exigência do regime democrático, exercendo a função 

de fórum público de deliberação comunitária, permitindo o controle social, a crítica e o debate das 

questões decididas. O terceiro aspecto está na virtude democrática do judiciário ressaltada por 

mauro Cappelletti consistente na abertura do processo judicial a qualquer pessoa e a estreita 

proximidade dos juízes com as partes.436 

 

Cabe ainda notar que no Brasil com a edição das leis n. 9.868/99 e 9.882/99 foram 

introduzidos diversos institutos de ordem democrática nos processos de aferição da 

constitucionalidade da lei como o amicus curie que se configura em expressão da sociedade aberta 

de intérpretes da constituição no sentido empregado por Peter Härbele.437 
 

 

Um poder pode ser tido como legítimo quando o seu exercício é feito sob um justo 

título.  A legitimação refere-se à aceitação dos destinatários desse poder e é esta que confere a seu 

detentor a sua continuidade. 

 

Max Weber438 
no que tange à forma de governo identificou três tipos de legitimidade: a 

legitimidade tradicional baseada no costume e na tradição, a legitimidade carismática baseada na 

fascinação de um líder e na crença de sua missão e a legitimação racional que se traduz na mera 

crença na realidade. 

 

A crise do Estado de bem estar social e a fragilização dos regimes democráticos fez 

com que se operasse a transferência de legitimidade (pelo menos parte) dos poderes legislativo e 

executivo para o poder judicial, o que para uns439, conjugado com a atual crise da justiça tem 

gerado da mesma forma, uma crise de legitimação do judiciário de uma forma geral, tendo como 

                                                           
435 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2004. p. 

189 citando Dworkin. 
436 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2004. p. 

190/191. 
437 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2004. p. 

197 citando o então Min.. Joaquim Barbosa. 
438 CHUMBINHO, João Paulo da Cunha Rendeiro. A constituição e a independência dos tribunais. Lisboa, Quid júris sociedade 

editora, 2009. p. 110. 
439 CHUMBINHO, João Paulo da Cunha Rendeiro. A constituição e a independência dos tribunais. Lisboa, Quid júris sociedade 

editora, 2009. p. 111. 
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conseqüência a ―justiça‖ converter-se em parâmetro de avaliação do desempenho dos órgãos de 

soberania e com isso, em condição essencial de legitimação substantiva do Estado de Direito. 

 

Chumbinho440,no direto português, ressalta que no que se refere á legitimidade do 

poder jurisdicional, ao contrário dos titulares dos órgãos dos demais poderes, aqueles não são 

eleitos ou nomeados por quem tem legitimidade democrática.  Acrescentamos que no Brasil, os 

membros do STF são escolhidos pelo titular do poder executivo e são referendados pelos membros 

do Senado após sabatina, o que indiretamente faz com que seus membros sejam escolhidos por 

representantes eleitos. 

 

De qualquer forma, a origem da legitimação do poder judicial não é geneticamente 

ligada ao povo (no contexto da teoria clássica), ou seja, não são escolhidos mediante sufrágio, 

decorrendo, sim da previsão constitucional, que também estabelece normas organizatórias do 

poder judicial e regras necessárias à sua organização e funcionamento, remetendo ao parlamento a 

regulamentação das mesmas. 

 

A legitimidade dos Tribunais, assim como dos demais órgãos de soberania, decorre da 

constituição, do Estado democrático de Direito, que engloba o princípio da separação de poderes e 

independência dos tribunais e juízes, traduzindo-se na garantia da jurisdição e na definição da 

função jurisdicional exercida em ―nome do povo‖.441 

 

Quanto à legitimação decorrente da sujeição à lei, Cabral Moncada, referindo-se a Carl 

Schimitt afirma que o pensamento moderno conduz à identificação da legitimidade com a 

legalidade, timbre de todo o positivismo jurídico e que a legitimação representativa induzida pelo 

princípio da legitimidade democrática de quem decide está em claro retrocesso a favor de novos 

princípios de legitimação que seriam: o controle externo, interno, autocontrole, o dever de 

fundamentar as decisões e a atenção ao princípio da publicidade442. 

 

Partindo-se do pressuposto que de fato as constituições estabelecem um núcleo 

essencial que não pode ser modificado pelo poder reformador e que deve ser guardado pela corte 

                                                           
440 CHUMBINHO, João Paulo da Cunha Rendeiro. A constituição e a independência dos tribunais. Lisboa, Quid júris sociedade 

editora, 2009. p. 112. 
441 CHUMBINHO, João Paulo da Cunha Rendeiro. A constituição e a independência dos tribunais. Lisboa, Quid júris sociedade 

editora, 2009. p. 113, citando Marcelo Rebelo de Sousa. 
442 CHUMBINHO, João Paulo da Cunha Rendeiro. A constituição e a independência dos tribunais. Lisboa, Quid júris sociedade 

editora, 2009. p. 114.  
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constitucional, é possível afirmar que o constitucionalismo e por conseqüência, a atuação do 

tribunal constitucional é essencialmente antidemocrática, por representar a constante tensão 

existente entre a soberania da constituição e a soberania popular, da democracia e 

constitucionalismo; maiorias e minorias; judiciário e legislativo, constituindo-se em reais 

oximoros. 

 

Cláusulas pétreas amarram a atuação do legislador e da sociedade evitando, pelo 

menos sob a égide da então constituição, viragens ditatoriais fora do estado de direito, pelo menos 

formalmente, eis que, dizem respeito a núcleos garantidores de direitos fundamentais. Não se 

impede a reforma, a qual inclusive é prevista formalmente no texto da constituição, apenas se 

estabelece pontos intangíveis que garantem o mínimo de dignidade aos jurisdicionados. 

 

John Hart Ely, citado por Arabi, entende que embora limitações constitucionais e o 

exercício de sua guarda pelas cortes constitucionais possam parecer, a princípio, antidemocráticas, 

elas são apenas antimajoritárias, pois reforçam o regime democrático no seu aspecto de inclusão e 

igualdade, impedindo que atos que ameacem os núcleos tidos como intocáveis das constituições, 

por justamente se constituírem em ameaça ao regime democrático, por maior que eventualmente 

seja o apoio popular entre as maiorias eleitorais. A atuação da corte ao retirar do ordenamento 

jurídico norma suprima ou tente abolir tais direitos, reforça o sistema democrático, mesmo 

contrariando traço fundamental do regime, qual seja o aspecto majoritário.443 

 

Arabi, bem sintetiza a função das Cortes Constitucionais de guarda e defesa da 

Constituição de modo a zelar para que esta não seja alterada de modo a ofender a si mesma 

fiscalizando a constitucionalidade de emendas à Carta fundamental, garantindo que leis e atos 

normativos infraconstitucionais não contradigam o disposto na própria constituição além de 

assegurar que os princípios, valores e ideais que norteiam a Constituição Federal sejam cumpridos 

e concretizados na vida do cidadão, no convívio da sociedade.  Prossegue afirmando: ―direitos 

como a igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, direito a um meio ambiente 

equilibrado, à saúde, educação, segurança, cultura, lazer; enfim, todo o extenso rol de direitos 

fundamentais e garantias individuais enumerados pelo texto constitucional, devem ser guardados 

pelo STF.‖444 Sendo este dever não competência privativa de determinado órgão ou poder, 

                                                           
443 ARABI, Abhner Youssif Mota. A tensão institucional entre judiciário e legislativo: Controle de constitucionalidade, diálogo e 

a plegitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Editora Primas, 2014. p. 47. 
444 ARABI, Abhner Youssif Mota. A tensão institucional entre judiciário e legislativo: Controle de constitucionalidade, diálogo e 
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devendo ser observado durante toda atuação dos órgãos de poder seja o legislativo, o executivo ou 

o judiciário. 

 

Por muitas das vezes o descumprimento destes direitos fundamentais se dá através de 

atos omissivos dos poderes: Executivo e Legislativo. E é justamente pela omissão voluntária e 

consciente dos demais poderes que tem se configurado muitos dos desrespeitos no Brasil ao texto 

constitucional; quando a ausência de regulamentação torna a norma constitucional não aplicável, 

conforme já anteriormente mencionado.  

 

A este respeito Arabi também se manifesta no seguinte sentido: ―Assim, mesmo que se 

considerasse que, ao regulamentar matérias nas quais omissos os outros poderes, o judiciário 

estaria exercendo competência que não lhe compete – o que não se entende ser o caso- pelo não 

exercício das funções primária e teoricamente atribuídas a um determinado Poder ou órgão 

específico, cria-se um certo vácuo de poder, cujo exercício não é facultativo, mas tido como 

obrigatório dentro do texto constitucional‖445.  

 

A dúvida a respeito de questões sobre a existência/exigibilidade ou não de direitos 

individuais é fato de suma importância para a vida em sociedade podendo comprometer até 

mesmo a configuração de um estado Democrático de direito. Justamente estas questões a cerca das 

omissões inconstitucionais levaram à ascensão, em prestígio social, do Poder 

judiciário,446judicializando conflitos e referenciando os anseios populares. 

 

Parte da doutrina defende que a atuação judiciária ativa principalmente no que diz 

respeito à garantia dos direitos fundamentais é de suma importância para a concretização de 

direitos declarados constitucionalmente, não podendo a exigibilidade dos mesmos ser relegada ao 

plano do voluntarismo do legislador. 

 

Substancialmente os valores sociais devem ser resguardados pelo tribunal 

constitucional e este órgão é o mais indicado para tanto justamente por ter caráter técnico e 

posicionar-se fora do âmbito político aonde a proximidade dos seus membros com grandes grupos 

                                                           
445 ARABI, Abhner Youssif Mota. A tensão institucional entre judiciário e legislativo: Controle de constitucionalidade, diálogo e 
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econômicos, pelo menos no Brasil ainda não foi elevada ao patamar de crime, ao contrário do 

poder judiciário447. 

 

Desta forma, percebemos que atuação do TC tanto extirpando normas 

inconstitucionais, quanto suprimindo lacunas que impedem a fruição de direitos fundamentais não 

ofende a constituição, pelo contrário lhe garante448. Da mesma forma, ao julgar inconstitucional 

norma regulamentadora com base em entendimento diverso do literal da norma constitucional 

desde que alicerçado em parâmetros sistêmicos da Constituição como um todo, a passo de minar, 

garante a força normativa e a vontade de constituição da maior parte da população. 

A possibilidade da revisão constitucional449 nos EUA, na Europa, nas Américas com a 

convenção americana sobre os direitos humanos, com o estabelecimento da corte interamericana 

de direitos humanos em 1979, a fim de evitar abusos governamentais, embora com 

desenvolvimento freqüentemente prejudicado por insuficiente independência judiciária e abuso 

por parte do executivo suspendendo garantias constitucionais, tem emergido como elemento de 

suma importância na garantia de diretos fundamentais. 

 

O paradoxo de se confiar em juízes não submetidos a controle externo, controlando 

políticos responsáveis para mauro Capelletti é apenas aparente. Há para o autor italiano, muitas 

                                                           
447 Se os políticos de um país que está entre a 7ª e 9ª economia do Mundo, com uma arrecadação apenas no ano de 2016 de mais de 

2 trilhões de Reais em impostos, com um PIB da ordem de mais de 6,2 trilhões de reais em 2016 não conseguem garantir direitos 

básicos à seus cidadãos, aprofundar a diminuição da desigualdade social. Se todas as medidas de promoção de bem estar social do 

antigo governo dependiam da ―compra de votos de deputados‖ para a sua aprovação e há a tentativa de através de reformas 

constitucionais de suprimirem uma série de direitos sociais garantidos à população, de forma quase que sem discussão nas casas 

legislativas; isto parece ser ao menos indiciário de grande dissonância entre o que os políticos brasileiros defendem e aqueles que 

votam neles acham que eles defendem, pois após cada votação a sociedade fica mais insatisfeita com a perda de direitos, 

seguramente não percebendo a correlação entre a perda de direitos fundamentais e o voto, até mesmo porque, tendem a renovar o 

voto nos políticos que lhes cassam os direitos e a aderir à críticas formuladas pela imprensa a respeito dos parlamentares que 

tentam conseguir a implementação ou a não perda de direito da população. O analfabetismo político de grande parte da população 

parece ser a real fonte desta dissonância e diante das graves conseqüências que têm trazido ao país, deve ser erradicado o mais 

rápido possível. Como? É a grande questão. 
448 Severas críticas foram tecidas aos críticos do TCP e também ao próprio Tribunal a respeito dos acordos proferidos entre os anos 

de 2011 e 2013 a respeito de leis orçamentárias e ofensivas de direitos fundamentais principalmente da função pública e dos setores 

privados por Cristina Queiroz. Criticando a autora os críticos do Tribunal constitucional por defenderem que em dados ―momentos 

de crise‖ ter se ia que dar carta branca aos membros do Executivo e do judiciário para cassar e/ou restringir direitos ao arrepio da 

própria constituição, entendendo que em momentos de crise econômica e social o governo tenha mais poderes e os cidadãos menos 

direitos. Criticou também a atuação do Tribunal, por apesar de ter declarado a inconstitucionalidade de diversas leis, modulou os 

seus efeitos e principalmente não estabeleceu vigência temporal das medidas de redução remuneratória dos trabalhadores da função 

pública, nos créditos da previdência e das pensões o que levou a que as medidas se protraíssem no tempo até que o Poder executivo 

e legislativo resolvessem que as medidas não eram mais necessárias. Ver: QUEIROZ, Cristina. O Tribunal Constitucional e os 

Direitos sociais. Coimbra: editora Coimbra, 1ª Edição, 2014. 
449 O Autor italiano usa como paradigma a questão do reconhecimento do cabimento do procedimento de revisão constitucional, 

mas entendemos que os fundamentos são também válidos para a defesa das mutações constitucionais, via jurisprudencial, que 

eventualmente se operem no sentido de reconhecer a prevalência dos direitos e garantias fundamentais. Entendemos que o 

Judiciário brasileiro, especificamente no que se refere às mutações que entendemos legítimas podem não estar agindo de forma a 

salvaguardar a qualquer custo direitos e garantias fundamentais, todavia, sempre que o façam, estarão democraticamente 

legitimados para tanto, sob os argumentos esposados por este autor. 
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ligações que à longo prazo tornam os juízes conectados com o seu tempo e sociedade450. Tais 

laços podem ser reforçados conforme os critérios de escolha destes sejam mais democráticos, e 

critérios para o exercício do cargo sejam ao mesmo tempo garantidores de sua independência e 

impeditivo de abusos como, por exemplo, a duração suficiente do mandato e impossibilidade de 

renovação e posterior atuação perante este na qualidade de advogado. 

 

A própria natureza do processo judicial é altamente participativa na formação do 

convencimento, pois o papel dos juízes baseia-se em casos da vida real, existindo grande 

potencialidade de contínuo contato do judiciário com os reais problemas, desejos e aspirações da 

sociedade.  Estão sujeitos também à critica pública, mesmo que manipulada pela mídia.  Quando 

se fala em separação de poderes atualmente, quer se referir à existência de conexões recíprocas e 

controles mútuos (sistema de freios e contrapesos), pois a irresponsabilidade judicial é nas 

acepções política e legal, não se tratando de irresponsabilidade social. No mundo ocidental aonde 

os papeis dos órgãos políticos se expandiram de maneira inevitável em tantas áreas da vida, a 

investigação de judiciário mais destacado (não necessariamente separado), pode ser mais saudável, 

contribuindo de forma para a preservação de valores mais duráveis, protegendo melhor, pessoas e 

grupos de outro modo marginalizados, e em geral, melhor assegurando a justeza e permanente 

representatividade451. 

 

Para Capelletti, a justiça constitucional, longe de ser inerentemente antidemocrática e 

antimajoritária, emerge como instrumento central para escudar os princípios democráticos e 

majoritários contra risco de corrupção452. 

 

A explosão e preponderância a cerca dos diretos humanos é tentativa de dar resposta à 

problemas que estão pondo em risco a sobrevivência da civilização humana, como a pobreza e 

guerras. A expansão sem precedentes do controle judicial dos órgãos políticos não é faceta 

secundária da revolução dos diretos humanos. O papel judicial neste caso se mostra legítimo, pois 

na ausência de um controle neste âmbito, o poder político se expõe facilmente ao risco da 

                                                           
450 CAPELLETTI, Mauro. Repudiando Montesquieu? A expansão e a Legitimidade da ―justiça constitucional‖. In: Revista da 

Faculdade de Direito da universidade federal do Rio Grande do Sul. Vol. 20. São Geraldo: Nova Prova Gráfica e editora, 2001. p. 

261. 
451 CAPELLETTI, Mauro. Repudiando Montesquieu? A expansão e a Legitimidade da ―justiça constitucional‖. In: Revista da 

Faculdade de Direito da universidade federal do Rio Grande do Sul. Vol. 20. São Geraldo: Nova Prova Gráfica e editora, 2001. p. 

282. 
452 CAPELLETTI, Mauro. Repudiando Montesquieu? A expansão e a Legitimidade da ―justiça constitucional‖. In: Revista da 

Faculdade de Direito da universidade federal do Rio Grande do Sul. Vol. 20. São Geraldo: Nova Prova Gráfica e editora, 2001. p. 

283. 
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perversão. De fato, o controle judicial não é remédio infalível, mas tentativa realística de 

implementação de valores de direto natural no mundo real. Assim, a legitimidade democrática da 

justiça constitucional para reconhecer e garantir direitos fundamentais, escritos ou não escritos, 

estará confirmada, pois qualquer coisa que possa reforçar a liberdade e diretos dos cidadãos, 

também reforçará a democracia453. 

 

3.3.  Subjetivismo judicial e decisões de controle de constitucionalidade. 

 

No constitucionalismo moderno temos várias questões que antes eram tidas como 

verdades absolutas e hoje são relativizadas.  Ele surge em antítese ao antigo regime.  A 

prevalência do direto surge no contexto de diminuir a ingerência política dos parlamentos, 

considerada por muitos, excessiva.  

 

Neste momento o Direito é visto como a encarnação do Estado por intermédio da 

soberania da Lei e a justiça encarada como serviço público, o juiz, como corpo visível, de um 

poder ―executivo secundário‖ com a tarefa de aplicar a lei, segundo o modelo da decisão 

subsuntiva, ficando a Constituição fora do seu alcance, por em tese, esta ter como destinatários o 

poder legislativo e eventualmente o Executivo, cabendo o parlamento limitar-se com base em seu 

texto e controlar o executivo. 

 

Cristina Queiroz assim constata: ―Esta distinção entre a constituição e as (simples) 

leis, pelo contrário, nos Estados Unidos, implicou desde o inicio, uma diferente ―relação 

axiológica‖. A constituição representaria a expressão direta da vontade popular, a encarnação do 

pacto social, representação autentica da vontade geral. A lei por obra do poder Legislativo 

representa uma vontade mediata. Por isso Hamilton identificou a constituição com a ―intenção do 

povo‖ e a lei com a ―intenção dos seus mandatários‖‖454. 

 

Da hierarquia das normas decorre a hierarquia das instâncias de aplicação, e o direito 

tem como função a ―generalização das expectativas‖. Assim, a negação do direito é a negação da 

própria justiça.   

                                                           
453 CAPELLETTI, Mauro. Repudiando Montesquieu? A expansão e a Legitimidade da ―justiça constitucional‖. In: Revista da 

Faculdade de Direito da universidade federal do Rio Grande do Sul. Vol. 20. São Geraldo: Nova Prova Gráfica e editora, 2001. p. 

286. 
454 QUEIROZ, Cristina. Interpretação Constitucional e Poder Judicial: Sobre a epistemologia da Construção Constitucional. 

Coimbra: Coimbra editora, 2000. p. 28 e 181 e seguintes. 
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Mas diante de uma norma constitucional discriminatória, diante de uma legislação que 

não atente os anseios sociais, surge a questão acerca da possibilidade de juízes e tribunais também 

criarem normas jurídicas gerais e individuais.  Seria o que Cristina Queiroz, citando Martin Kriele, 

identifica como a moderna teoria da interpretação aonde se reconhece ao juiz o poder de adotar 

uma decisão responsável, entendendo que o modelo de decisão subsuntiva e sua altera pars, a 

vinculação do juiz à lei, representa uma imagem do passado455.  

 

Ainda segundo a mesma autora, seriam as clausulas abertas da constituição que 

abririam a via da valoração, da razoabilidade, da adequação, proporcionalidade, tolerabilidade e 

ainda o contrapeso de bens para a análise por parte do juiz no caso concreto456. 

 

O professor Francisco Segado afirma que de fato a concepção kelseniana do legislador 

negativo operou durante muitos anos como uma ideia força, impregnada nos Tribunais 

Constitucionais, mas sua relativização está cada dia, mais acentuada e tal fato tem tido muito a ver 

com a recepção jurisprudencial por partes destes mesmos tribunais do princípio importado do 

direito estadunidense de interpretação conforme a constituição, pauta hermenêutica que remonta 

raízes no princípio da unidade do ordenamento jurídico como sustenta Hesse457.  Cabe dizer que 

embora relativize a ideia do juiz como legislador negativo, tal princípio visa conservar a norma 

que se coaduna positivamente à manutenção do princípio da segurança jurídica evitando vazios 

jurídicos que geram certa insegurança. 

 

Na prática, o Tribunal Constitucional Espanhol, assim, como alguns outros, não tem se 

mostrado inerte ao que o professor Segado denominou como big bang de valores constitucionais, 

ao contrário; tem buscado com sua atuação facilitar a penetração destes valores aos diversos ramos 

do ordenamento jurídico, mas para isso, atuando como legislador positivo e justamente esta 

atuação tem proporcionado o cumprimento de algumas de suas funções mais importantes como: 

garantia da supremacia constitucional, interpretação vinculante das normas para todos os poderes 

públicos, etc. Isso, através de suas sentenças interpretativas, manipulativas, e nestas, 

principalmente as aditivas. 

                                                           
455 QUEIROZ, Cristina. Interpretação Constitucional e Poder Judicial: Sobre a epistemologia da Construção Constitucional. 

Coimbra: Coimbra editora, 2000. p. 30. 
456 Este entendimento, baseado na teoria de Robert Alexy da Ponderação, o que não é pacífico.  
457 SEGADO, Francisco Fernandes. El Tribunal Constitucional Espanhol como Legislador positivo.  In Estudos de homenagem ao 

professor doutor Jorge Miranda. Volume I. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2012. p. 739. 
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Esta atuação em muitos casos é exercida de modo a restabelecer o mais rapidamente 

possível a constitucionalidade violada, e em outras muitas, por ser a forma mais respeitosa de 

atuação com o próprio legislador, por mais paradoxal que isto possa ser458.  

 

Estas considerações são feitas pelo Autor espanhol no que diz respeito à atuação do 

TC no controle de constitucionalidade das leis e no que diz respeito à interpretação das leis em 

conformidade com a constituição. Mas tal atuação depende da interpretação que o tribunal faz da 

norma constitucional que fundamenta a lei em questão. Quando o tribunal interpreta a norma 

constitucional de forma a adicionar conteúdos ao texto da constituição, atuará além, como 

legislador positivo, atuando em ultima análise como Poder Constituinte459. 

 

 

 

3.3.1. Limites ao subjetivismo judicial. 

 

O termo subjetivismo judicial tem sido usado como identificador de decisões que 

supostamente seriam prolatadas com base em critérios do próprio julgador e não os estritamente 

decorrentes da interpretação literal da lei, ou da norma constitucional.  Parte da doutrina ainda 

entende que o constitucionalismo não pode ser utilizado como forma de o cidadão ter seus direitos 

humanos reconhecidos sob o argumento de que a técnica de decisão utilizada também 

proporcionaria ambiente favorável ao retorno de uma época de terror, de pressão, de tirania, aonde 

a lei era utilizada para legitimar as mais atrozes ações460. 

 

                                                           
458 SEGADO, Francisco Fernandes. El Tribunal Constitucional Espanhol como Legislador positivo.  In Estudos de homenagem ao 

professor doutor Jorge Miranda. Volume I. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2012. p. 795 
459 Interessante artigo, disponível em: http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/2017/02/9563/o-stf-na-era-da-pos-

verdade/ acessado em 25/03/2017, refere-se à uma análise jornalística, mas de interessante reflexão acerca do entendimento do STF 

sobre os mesmos artigos constitucionais em dois julgados diferentes. Aonde se discutia a amplitude dos dispositivos que 

constituiriam causas inibitórias do exercício da presidência da república no Brasil e da perda de cargo de presidente da Câmara e do 

Senado e da extensão de norma referente ao exercício de cargos de ministro de Estado, sendo esta causa a condição de réu em 

processo criminal. Artigos: 226 CF, art. 80 e 86,§1º todos da CRFB/88 e 282, §4º do CPP. E Julgamento da ADPF 402, AC 4.070, 

MS 34609, MS34615, MS34070, MS34071 e ADPF 390 e ADPF 391 todos do STF/BR. 
460 Sobre a Criação do Tribunal Constitucional Italiano que se viu diante do dilema entre anular a legislação fascista agindo 

ativamente ou manter posicionamento conservador procurando salvar o salvável, aliviando os escândalos.  Ver: D´ATENA, 

Antonio.  In: Estudos de homenagem ao professor doutor Jorge Miranda. Volume I. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, 2012. p. 374. 
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Mas justamente diante do ocorrido na Alemanha antes e durante a segunda guerra 

mundial, demonstram a necessidade de prevalência de princípios que independam de legislação 

expressas e que se fundamentam na noção de justiça. 

 

Com o pós positivismo tenta-se superar o positivismo normativo, elevando a 

importância dos valores, reconhecendo normativamente os princípios e a essencialidade dos 

direitos fundamentais. 

 

Neste contexto, discute-se a legitimidade da jurisdição constitucional e os limites de 

seu exercício no âmbito da democracia, do principio da separação de poderes e na aplicação das 

normas constitucionais de uma geração às gerações futuras com todas as mudanças operadas ao 

longo do tempo. 

 

O constitucionalismo moderno defende a adoção de doutrina com base em sistema 

aberto de valores e doutrinadores recentes, advogam inclusive a tese de que a jurisdição 

constitucional atuaria por ―decisão do próprio povo, titular do poder constituinte originário, e por 

tanto, legitimada para /pela defesa da ordem constitucional.461 

 

Os procedimentos decisórios na defesa dos direitos fundamentais são controvertidos, 

até porque vale lembrar que para o parlamento, o advento da Constituição representou, nos países 

que passaram pela idade média, um duplo trauma, pois de um lado a rigidez constitucional 

prejudicou sua tradicional onipotência, de outro, determinou a sua sujeição a outro órgão 

constitucional, com poder até para anular seus atos.  

 

De fato, até mesmo a sociedade passou a ver com mais desconfiança, nas ultimas 

décadas a atuação mais ativa do tribunal, pelo menos no Brasil. Até mesmo porque, pouco tempo 

se passou após o fim da ditadura militar. Todavia, no âmbito dos magistrados brasileiros há 

entendimento dominante de que o juiz não deve ser mero legislador negativo, mesmo no contexto 

do sistema do civil Law, desde que haja a correta aplicação da lei. Outro entendimento prevalente 

é no sentido de que a justiça social é bem jurídico mais caro que a própria previsibilidade das 

decisões462. 

                                                           
461 NÓBREGA, Guilherme Pupe da. Jurisdição Constitucional: Limites ao subjetivismo judicial. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 25  

citando Paulo Gustavo Gonet Branco. 
462 NÓBREGA, Guilherme Pupe da. Jurisdição Constitucional: Limites ao subjetivismo judicial. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 27. 
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O protagonismo do judiciário, que em parte decorre justamente da previsão 

constitucional do Tribunal Constitucional para o controle de constitucionalidade, mas em parte 

decorrente de sua atuação política em detrimento da dogmática antes preponderante, de fato, traz 

certo prejuízo à previsibilidade das decisões, questionando-se este que é chamado subjetivismo 

judicial, que pode vir através da interpretação travestida de criacionismo463. 

 

No que se refere á possibilidade de reconhecimento de direitos e do poder criativo do 

Tribunal constitucional, sobre o Tribunal supremo espanhol, pode-se dizer que o mesmo, com 

freqüência usa a cláusula de igual proteção para reconhecer direitos a determinadas categorias de 

pessoas, que para Blanco seriam feitas por sentenças aditivas de natureza comum, decorrentes do 

reconhecimento de omissões relativas464, reconhecendo direitos a determinadas categorias de 

pessoas, utilizando seu poder criativo, ao reconhecê-las como ―categorias suspeitas‖ de 

discriminação.  

 

Neste cenário, com papel ativo do Tribunal com competência constitucional, aonde se 

discute o alcance da interpretação, que por si só já é questionada, seus membros vão mais além, 

inovando não só no que se refere às normas infraconstitucionais alcançando as próprias normas da 

constituição. 

 

A legitimidade das decisões, como já vimos, decorre em muito da linha argumentativa 

exposta na decisão (fundamentação) e para a nossa tese; das conseqüências da mesma, ou seja, se 

de fato é decisão responsável do ponto de vista da garantia de direitos aos jurisdicionados.  

Partimos do pressuposto de que os estado jurídico é criados, não para o proveito de grandes grupos 

econômicos ou simplesmente privados. O Estado e suas leis são desenvolvidos para assegurar um 

ambiente socialmente mais justo e digno.  Os recursos advindos de impostos são arrecadados para 

o bem comum e com isso a manutenção da saúde, educação, moradia digna, salários da função 

pública, programas de renda mínima e seguridade social.  

 

                                                           
463 Ressaltando que não nos opomos em tese ao suposto criacionismo judicial desde que este seja para reconhecer e aplicar direitos 

fundamentais.   
464 MORAIS. Carlos Blanco de. As sentenças com efeitos aditivos.  In: MORAIS, Carlos Blanco de (Coord.).  As sentenças 

intermédias da Justiça Constitucional – Estudo Luso-Brasileiro de Direito Público. Lisboa: AAFDL, 2009. p. 27. 
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As empresas no mercado, antes de aferir seus lucros, deve atentar para o bem estar de 

seus empregados e para as conseqüências econômicas e ambientais de sua atividade, logo a 

legislação trabalhista deve privilegiar o trabalhador à conceder ajudas econômicas ás empresas. 

 

Desta forma, o judiciário está sim legitimado a atuar politicamente para garantir 

direitos que digam respeito à vida digna de seus jurisdicionados e toda a criação neste sentido será 

lícita e legítima, devendo os legisladores e o chefe do executivo, remanejar recursos a fim de que 

primeiramente estas prioridades sejam atendidas. 

 

Até mesmo porque, traçando-se um paralelo entre as mudanças ocorridas na Ciência 

jurídica e no Direito Constitucional e seus reflexos na teoria do discurso, com a virada da filosofia, 

no século XIX, para a ontologia e para o existencialismo, ganhou proeminência ao ser no seu 

acontecer; a ciência, revendo seus parâmetros formalistas, tomou nova direção, passando a levar 

em conta o pluralismo, a intersubjetividade e a experiência histórica e suas análises465  

 

Assim, o modelo de legitimação das decisões judiciais passa a ser baseado na antiga 

retórica dos gregos e nas práticas jurídicas romanas para construir modelo de fundamentação 

capaz de promover ou garantir a legitimação judicial através da atividade discursiva do ponto de 

vista ético em um contexto pós positivista. 

 

A visão institucional e procedimental de Fuller, estão na origem da teoria de John Hart 

Ely da auto contenção judicial, aonde o principal argumento é o de que a atividade dos tribunais, e 

particularmente dos constitucionais, se deve limitar, preferencialmente, à proteção e defesa das 

condições procedimentais da democracia política, não aos seus resultados substantivos466.  

 

Para Cristina Queiroz, da conjugação destas virtudes passivas com a exigencia de 

legitimidade democrática é possível conceber processo de aplicação judicial da constituição como 

forma de participação publica dos cidadãos na comunidade política; e seria o que Härbele designa 

por status activus processualis e Dworkin por concepção comum de democracia467. 

 

                                                           
465 NÓBREGA, Guilherme Pupe da. Jurisdição Constitucional: Limites ao subjetivismo judicial. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 29. 
466 Para Hart Ely, o quadro para o ativismo judicial deve levar em conta: a soberania do legislador, a proteção ativa das liberdades 

públicas e a deferência para com o legislador nas chamadas questões constitucionais difíceis, salvo processo legislativo 

inadequado. QUEIROZ, Cristina. Interpretação Constitucional (...). Obra citada. p. 183. 
467 QUEIROZ, Cristina.. Interpretação Constitucional (...). Obra citada. p.183 
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No que diz respeito à responsabilidade do juiz enquanto órgão legitimado para exercer 

tarefa de busca do significado dos valores constitucionais, as formas institucionais supririam sua 

falta de representatividade democrática, e em suas garantias formais468 e institucionais residiria 

também a legitimidade do direto judicial de controle e neste contexto a adoção de teoria da 

argumentação jurídica prático-racional, seria forma de revelar e atualizar os efeitos e 

conseqüências práticas da decisão através da prognose469 e avaliação dos efeitos e interesses em 

causa em ordem a apontar uma decisão justa.  Seriam diferentes etapas ou fases de criação do 

direto na visão de autores como Kriele.470 

 

A visão heterodoxa de Hart Ely nos EUA entende que os diretos fundamentais 

representam desconfiança para com o legislador e defende um controle de racionalidade com base 

no princípio da igualdade. A exigência de igualdade da formulação da lei transforma o controle da 

constitucionalidade em controle substancial de normas471. 

 

Contudo, a estrutura indeterminada do princípio da igualdade, para a doutrina 

dominante, não legitimaria o órgão de controle fiscalizar, modificar e corrigir opções neste campo 

tomadas pelo legislador recorrendo à cláusula do estado social que se esgotaria na atividade 

legislativa. E neste contexto, críticos das decisões do Tribunal Constitucional Federal alemão, 

como Häbermas, Maus e Grimm, defendem dogmática dos direitos fundamentais contra o regresso 

a uma concepção liberal clássica visando colmatar o que entendem por déficit de legitimidade, 

embora o referido tribunal qualifique os diretos fundamentais em princípios de ordem jurídica 

global com conteúdo normativo estruturado em termos da globalidade do sistema jurídico, 

incluindo a cláusula do Estado democrático e social de direto do art. 20º/1 da lei fundamental472.  

 

Não obstante às críticas as doutrinas de Alexy, Dworking, Härbele, fato é que a ciência 

jurídica surge para regular seus jurisdicionados e principalmente o Direito Constitucional e a 

justiça Constitucional. A insegurança jurídica que pode ser trazida ao âmbito dos grandes grupos 

econômicos, não será mais grave que a individualmente existente no âmbito das pessoas físicas. 

Mesmo que algumas atividades econômicas não sejam mais consideradas tão lucrativas, em um 

                                                           
468 Independência, imparcialidade publicidade e fundamentação. 
469 À respeito: MENDES, Gilmar. Controle de constitucionalidade: hermenêutica constitucional e revisão de fatos e prognoses 

legislativos pelo órgão judicial. Revista diálogo jurídico.  Ano I.  Vol. I.  n.º3.  Salvador: Centro de atualização jurídica, 2001.  
470 QUEIROZ, Cristina. Interpretação Constitucional (...). Obra citada. P.184. 
471 QUEIROZ, Cristina. Idem. p. 187. 
472  QUEIROZ, Cristina Idem. p. 200. 
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contexto capitalista, sempre haverá donos dos meios de produção que se interessaram pelo uso da 

mão de obra alheia. 

 

Uma sociedade aonde grandes latifundiários não se sintam estimulados à produção, a 

promoção da reforma agrária e minifúndios garantirá a subsistência e o aumento da renda per 

capita no campo. Uma sociedade aonde empresas não se interessem por concessões para 

administração de transporte púbico, o governo assumirá a atividade, e em geral à um custo bem 

menor para a população e assim por diante.  

 

Desta forma não entendemos válido o argumento da escassez de recursos na limitação 

de decisões inclusive que impliquem aumento de despesas quando as mesmas disserem respeito 

aos interesses de pessoas físicas não pertencentes á elite econômica, atividades privadas e que não 

devem ser custeadas ou salvas pelo Estado e sim seus cidadãos individualmente, nem que o 

argumento de insegurança prevaleça diante da ofensa à dignidade da pessoa humana e seus diretos 

básicos. 

 

Assim, as diversas teorias da argumentação desenvolvidas para desempenharem papel 

de controlar as decisões judiciais, são importantes no que diz respeito das decisões em geral. 

Receberão as críticas conforme a possibilidade ou não de obterem seu intuito ou de conferirem 

segurança jurídica ao sistema jurídico.  Todavia, no que diz respeito às mutações constitucionais 

decorrentes de decisão judicial, as mesmas em tese não serão legais/constitucionais, salvo se 

constitucionalmente previstas, como no caso das Constituições do Equador e da Bolívia, ou se 

forem emitidas levando-se em consideração a proteção conferida na Constituição como um todo, 

pois neste caso, o juiz constitucional, embora pareça estar desautorizando um dispositivo 

constitucional, esta de fato realizando uma interpretação sistemática da constituição e garantindo o 

reconhecimento de direitos já previstos. 

 

Cabe dizer que um tribunal pode não promover mutações constitucionais e ser ativista. 

Mas quando o tribunal passa a proferir decisões com caráter mutacional está sendo ativista 

independentemente do fato de tais decisões serem ou não tomadas de forma a garantir os diretos 

fundamentais.  Embora defendamos a legitimidade das mutações que promovam a aplicação de 

diretos fundamentais, não entendemos como legítimas as mutações que possam ocorrer para 

restringir qualquer tipo de direto voltado ao bem estar do povo enquanto classe social desprovida 
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dos meios de produção, minorias marginalizadas e etc., ou que simplesmente não digam respeito a 

direitos e garantias fundamentais. 

 

De qualquer forma, um tribunal ativista, em geral identificado como tribunal defensor 

dos direitos humanos e fundamentais, na verdade é um tribunal que ultrapassa as linhas 

demarcatórias da função jurisdicional, em detrimento principalmente da função legislativa, mas 

também da função administrativa e, até mesmo, da função de governo, seja em que sentido for 

para proteger os cidadãos do Estado ou para garantir a proteção dos cidadãos pelo Estado, ou ao 

contrário, como em casos de flexibilização do princípio acusatório no processo penal, por 

exemplo. 

 

Argumenta-se inclusive para a defesa da legitimidade da corte constitucional, 

especialmente a brasileira, que ao agir criando/revelando: nova norma ou direito através da 

interpretação de princípios constitucionais, mesmo os não escritos, suprimindo lacunas; não estaria 

a corte atuando de forma contramajoritária, por ser inexpressivo o numero de decisões declarando 

a inconstitucionalidade, no todo ou em parte, de leis e atos normativos promulgados pelo 

congresso.  Para Thamy Pogrebinschi, as decisçoes do STF reforçariam a vontade majoritária 

representada no congresso nacional, isto porque vem confirmando a constitucionalidade das leis e 

atos normativos em 86, 68% das ADIs e ADPFs473. 

 

Para Autora uma das funções dos juízes é garantir soluções para problemas sociais, 

isto é, devem os juízes estar preparados para responder às questões políticas que lhes são 

apresentadas. Continuando, afirma, que ao contrário do que muitos advogam, o STF, no caso 

brasileiro, vem exercendo sua função contramajoritária de modo bastante parcimonioso e, mais do 

que isso, vem contribuindo, no exercício do controle de constitucionalidade, para o fortalecimento 

da vontade majoritária expressa pelas instituições representativas474. 

 

A legitimidade democrática do juiz não está em substituir o legislador nas escolhas, 

mas aferir se a escolha feita pelo legislador esta amparada pela constituição, mesmo que através de 

                                                           
473 ANDREASSA JUNIOR, Gilberto. Citado por .Obra já citada p. 35 
474 A visão da autora vai contra a interpretação dominante em Ciência política no sentido de entender que o ativismo fortalece a 

representação. Concordamos com a autora, fazendo apenas a ressalva de que o STF age fortalecendo a representação quando 

assegura o reconhecimento, cumprimento dos direitos fundamentais, mesmo que não escritos. E isto porque os autores que 

defendem o ativismo, não pretendem conceder maiores poderes ao Judiciário e sim buscam uma harmonia entre os poderes capaz 

de propiciar a concretização de qualquer direito fundamental ao contrário de outras épocas tomadas por séculos de guerras e 

escravidão. 
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normas constitucionais não escritas.  E no caso de normas constitucionais escritas, se o legislador 

deixou de fazer a escolha que lhe cabia, pode, em tese, o Poder judiciário intervir desde que para a 

garantia dos direitos fundamentais. E nisto consistiria a atuação ativista do poder judiciário que 

como dissemos não necessariamente implica em criar mutações constitucionais. 

 

3.4.  Mutação, interpretação evolutiva e limites a sua validade. 

 

Constado o fenômeno da alteração informal das constituições, até certo ponto 

incompatível com a rigidez do texto e a formalidade de procedimento para a alteração das cartas 

fundamentais, criou-se um impasse diante da doutrina, principalmente a positivista, muito bem 

transparecida nas palavras de Savigny: ―o juiz não tem, como um criador, que aperfeiçoar a lei- 

tem apenas que executá-la: um aperfeiçoamento da lei é decerto, possível, mas deve ser obra 

unicamente do legislador, em nenhum caso do julgador‖475. 

 

Hoje, como entendimento de que o juiz não deve ser apenas sequer legislador 

negativo, já falando parte da doutrina em atuação deste como legislador positivo; temos como um 

limite para tal inovação, se não a lei, os direitos fundamentais.  

 

H. Krüger formula uma cláusula de vinculação do legislador e dos atos legislativos 

(que para nós se aplica também ao juiz nos casos de atividade legiferante, seja ou não mutacional) 

aos direitos, liberdade e garantias no sentido de vedar às entidades legiferantes a possibilidade de 

criarem atos legislativos contrários às normas e princípios constitucionais lesivas de direto, 

liberdades e garantias, constituindo as normas consagradoras de diretos, liberdades e garantias, 

nesta perspectiva, normas de competência negativa, porque estabelecem limites ao exercício de 

competência das entidades públicas legiferantes476. 

 

Os diretos fundamentais, sob a égide do estado social limitam a competência estatal a 

fim de coibir o retrocesso social, o que nas palavras de Canotilho, que os diretos sociais e 

econômicos uma vez conquistados, passam a constituir, simultaneamente, garantia institucional e 

direito subjetivo477. 

 

                                                           
475

 ÁVILA, Ana Paula Oliveira. Mutação constitucional e proibição de discriminação por motivo de sexo. In Mutações 

constitucionais. Org. MORAIS, Carlos Blanco de . Obra citada. p. 12 
476

 NASCIMENTO, Carlos Valder do. O supremo contra o direito: O caso da contribuição dos inativos. Ilheus: Edtus, 2010. p. 89. 
477

 NASCIMENTO, Carlos Valder do. O supremo contra o direito: O caso da contribuição dos inativos. Ilheus: Edtus, 2010. p. 89. 
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A interpretação constitucional é subespécie de interpretação jurídica, dada as 

particularidades da norma constitucional que se distingue das demais pela forma, conteúdo e 

estrutura lógica e aspectos particulares desta interpretação como a presença do elemento político 

preponderante que deve ser levado em consideração no momento da aplicação e interpretação da 

norma constitucional e a tipologia destas mesmas normas. 

 

O elemento político é inerente à norma constitucional; a constituição rege a estrutura 

fundamental do Estado atribuindo competências aos poderes, assegurando diretos humanos, 

fixando os comportamentos dos órgãos estatais de modo a pautar a ação dos governos. Ela politiza 

os princípios jurídicos fundamentais da organização do Estado.  E diante deste fato. A norma 

constitucional interpretada conforme o elemento político nela entranhado pode ganhar conteúdo 

novo478. 

 

Quanto á tipologia cabe relembrar, que as normas constitucionais possuem diferentes 

categorias e conforme a classificação apontada por Anna Cândida479 tais normas podem ser 

preceptivas obrigatórias480 ou institucionais/ organizatórias481 ou diretivas/programáticas de 

aplicação imediata482 
ou de não aplicação imediata483 

 

Carbone, citado por Anna Cândida entende que as normas diretivas se revestem de 

características próprias por conterem princípios que além de serem pressupostos das normas 

preceptivas, possuem ligação lógica com a matéria e estrutura política do Estado e as normas que 

disciplinam os princípios essenciais da organização e estrutura do Estado costumam ser reduzidas, 

genéricas e sintéticas o que permite uma integração contínua através da regulamentação jurídica 

espontânea ou conforme a necessidade, através de interpretação mutável às exigências sociais.484 
  

 

A natureza específica das normas constitucionais torna a interpretação das mesmas, 

procedimento mais árduo que o das normas em geral, exigindo para Fix-Zamudio além de 

                                                           
478

 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 1ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1986. p.  

28. 
479

 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 1ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1986. p.  

29. 
480

 Das quais derivam diretos e deveres. 
481

 Criam as diferentes instituições constitucionais, sem estabelecer, em regra, para cada caso, diretos e deveres. 
482

 Com enunciados completos. 
483

 Com validade subordinada à normas a serem elaboradas ou destinadas especialmente, mas não unicamente, ao legislador futuro. 
484

 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 1ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1986. p. 

30. 
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conhecimento profundo sobre os princípios gerais de interpretação, conhecimentos técnicos e alto 

grau de sensibilidade jurídica, política e social, variando a interpretação ainda, conforme a 

natureza do preceito constitucional em voga, acentuando-se a dificuldade em relação às 

disposições de caráter programático, dada a generalidade, abstração e vigorosa projeção 

axiológica485. Lembrando que o reconhecimento ou não da existência de hierarquia entre valores 

positivados constitucionalmente influencia o resultado da interpretação. 

 

Não obstante a existência de diversas classificações acerca das normas constitucionais 

já nos resta clara as dificuldades e desafios do interprete em sua tarefa, somando-se ao fato da 

existência de grande numero de normas constitucionais que carecem de regulamentação por parte 

do legislador ou da administração para lhes conferir eficácia e a aplicação pressupõe interpretação. 

 

Quantos aos métodos de interpretação constitucional, cabe dizer, que a interpretação 

das normas que compõem a constituição buscam aferir seu sentido ou significado. Mas também 

pode ser o de revelar a intenção do legislador, os valores inseridos no texto, identificar o 

significado atual da norma, especificar um dentre os vários significados ou conteúdos da norma 

etc., e cada método servirá para um fim diferente. 

 

Para uns o melhor método seria o gramatical, mas sua aparente simplicidade oferece 

dificuldades de aplicação dada à enorme quantidade de conceitos jurídicos indeterminados, 

princípios e a abertura peculiar do texto que deve ser entendido também em sua globalidade, ou 

seja, como um sistema, embora tal método possa ser critério bastante objetivo de interpretação 

conforme a norma, e cuja alteração torna ainda mais flagrante os casos de mutação. 

 

A interpretação lógica pode se dar dos pontos de vista: histórico, teleológico486 e 

sistemático; e qualquer destes critérios pode conduzir á uma mutação, no entendimento de Anna 

Cândida487, enquanto que a interpretação analógica, seria mais um processo de integração de 

normas pela analogia afim do suprimento de lacunas, cuja aplicação em sede constitucional não é 

pacífica, mas pode ser colocado como requisito para sua aplicação a existência de lacuna 

constitucional. 
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 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 1ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1986. p. 

32. 
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 Ao se buscar a finalidade da norma, o interprete pode transformar seu sentido e conteúdo. 
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 FERRAZ, Ana Cândida da Cunha. Processos informais de mudança da Constituição. 1ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1986. p. 
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A interpretação evolutiva488 é muito significativa em sede constitucional e muito 

confundida com o instituto da mutação, pois através desta, sem contrariar o texto literal, ou sem 

alterar o texto literal, admitem-se novos conteúdos, fundamentando a decisão em mudanças 

históricas ou fatores políticos, sociais e tecnológicos489.  

 

Cabe dizer que alguns dos componentes normativos centrais do estado constitucional, 

como o princípio do estado de direito, o princípio democrático, a representação política, a defesa 

do valor normativo da constituição frente aos problemas do conceito de poder constituinte, como 

poder que faz surgir as normas constitucionais, e a necessidade de se interpretar as normas da 

constituição e a possibilidade de criações de mutações, são problemas que giram em torno da 

interpretação jurídica da constituição. Pois mesmo que alguns interpretes e doutrinadores, 

entendam que por traz da justificativa de uma interpretação da constituição esteja a intenção 

mutacional, fato é que nem sempre a mutação é problema de interpretação e sim de 

intencionalidade dirigida a inovar o texto constitucional.  

 

Rafael de Agapito Serrano afirma que muitas das questões envolvendo mutações, na 

verdade decorrem de uma tendência pós II Guerra Mundial nos sistemas jurídicos ocidentais no 

sentido de: pretender a superação do caráter jurídico-formal das garantias constitucionais do 

constitucionalismo liberal admitindo uma relação efetiva entre o direito e a realidade de forma 

correspondente efetividade do direto constitucional; a superação da concepção meramente 

negativa da função do Estado reconhecendo a prevalência dos princípios democráticos; a 

superação do individualismo abstrato liberal através da compreensão intersubjetiva dos direitos e 

liberdades elevando a nível constitucional o princípio da igualdade e liberdade, bem como, a 

superação da concepção positivista do direito como algo autônomo da política, eis que esta é sua 

única fonte que legitima sua criação490. 

 

E neste ponto há uma linha bastante tênue entre o que seja a interpretação evolutiva e 

o que seja a mutação, notando em alguns julgados do STF brasileiro, a identificação da mudança 

jurisprudencial, ou da interpretação evolutiva com o fenômeno da mutação que representa questão 

mais delicada. Em alguns outros julgados busca-se legitimar a mutação ao argumento de 
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 Também denominado de método evolutivo, interpretação evolutiva ou critério evolutivo aplicado à interpretação constitucional. 
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interpretação evolutiva, da mesma forma que não chegam a admitir a construção constitucional, 

método de interpretação muito utilizado, mas no âmbito da Constituição dos EUA em contexto de 

common Law.  

 

A interpretação evolutiva se distingue da mutação a nosso ver conforme a melhor 

doutrina por ser aquela um desdobramento lógico da evolução da norma, como aplicação aos 

meios eletrônicos de comunicação questões ligadas à condutas envolvendo meios escritos 

tradicionais. 

 

O método de construção constitucional emprega os demais critérios interpretativos 

somando á este o critério extra-jurídico, ou meta-jurídico de natureza política e com isso o 

interprete adaptaria o texto constitucional à realidade social ou a exigência do momento. Para 

parte da doutrina toda interpretação é construção, afirmação com a qual não concordamos, pois 

individualizar o sentido do texto, que no caso o constitucional que possui caráter aberto é diferente 

de construir uma norma a parti de todo um sistema. Na verdade toda construção seria 

interpretação, mas nem toda interpretação construção, principalmente na gramatical. 

 

Todavia, Anna Cândida entende que a interpretação constitucional é gênero da qual a 

interpretação e a construção são espécies se distinguindo pelos elementos ou critérios 

interpretativos e pelos resultados alcançados, chegando muitas vezes à construção a se identificar 

com a interpretação evolutiva. 

 

Adriano Sant‘Ana Pedra entende ser o texto constitucional apenas ponto de partida, 

devendo o interprete sempre recorrer ao método hermenêutico concretizador, não se limitando a 

revelar o sentido oculto do texto, mas sim de efetivamente criar a norma a ser aplicada em uma 

situação concreta, entendendo com base em Paulo Bonavides que toda concretização 

constitucional é aperfeiçoadora e criativa491. Para Friedrich Müller a concretização não se resume a 

silogismo, subsunção, efetivação, aplicação ou individualização concreta sem exigências de 

responsabilidade e fundamentação por parte do intérprete, que seria herança equivocada do 

positivismo legalista e por para a teoria estruturante do direto toda interpretação seria construção 
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 PEDRA, Adriano Sant‘Ana. Mutação constitucional: interpretação evolutiva da constituição na democracia constitucional. 

Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2012. p. 49. 
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pelo fato de a norma, para esta corrente, não está pronta no texto normativo sendo apenas 

produzida para o caso concreto492. 

 

Diante deste entendimento, temos algumas questões que envolvem conceitos e 

denominações, que seria o fato de entender a mutação como normal do processo de concretização 

da constituição, se diferenciando apenas da interpretação evolutiva no sentido de que a mesma 

pudesse recorrer apenas à elementos do texto e sua atualização no contexto tecnológico, social, 

político e econômico, enquanto que a construção pudesse recorrer a elementos extrínsecos à  

norma, a elementos metajurídicos. 

 

Mesmo em se adotando este entendimento, a classificação das mutações em puras ou 

impuras é de grande valia, pois neste sentido, poderíamos diferenciar o produto desta 

concretização da norma constitucional, pois se após todo o esforço concretizador o resultado não 

for compatível com o programa normativo da carta, afrontando os limites da interpretação, o 

produto obtido pode ser considerado mutacional e neste caso na modalidade impura, quando 

contradiz a norma493. 

 

A respeito dos limites da interpretação constitucional Konrad Hesse afirma que os 

mesmos se situam onde não existe algo estabelecido de forma vinculante pela Constituição, aonde 

terminam as possibilidades de uma compreensão lógica do texto da norma ou quando determinada 

solução estiver em clara contradição com o texto. Salienta ainda o mesmo autor que não se pode 

alegar que tal resultado esteja conforme norma constitucional não escrita, tendo em vista que o 

direto não escrito não pode contrariar a Constituição em sua forma expressa494. 

 

Adotando-se o conceito restritivo Hesse defende que a mutação constitucional e seus 

limites apenas pode ser compreendidos quando identificados como alteração ocorrida no ―interior‖ 

da norma constitucional e não como conseqüência do desenvolvimento produzido fora da 
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normatividade. As normas constitucionais se relacionam com a realidade (âmbito normativo), e 

esta correlação é que de fato torna a norma viva e aplicável. Apenas a norma constitucional 

realizada vivida, formadora e conformadora da realidade é a que é capaz de cumprir sua função.  

O programa normativo (o mandato da norma) é parte integrante e constitutiva da norma; ou seja, a 

norma abarca os dados da realidade afetados pelo programa normativo, assim alterações no âmbito 

normativo devem levar a uma alteração do conteúdo da norma495.  

 

Nem todo fato novo altera o âmbito normativo, a instância que decide se a alteração 

fática é relevante para a norma e pertence de fato à este âmbito normativo, é o programa 

normativo, que contem substancialmente o texto e que uma vez constatado que o fato novo ou 

modificado resulta em alteração do âmbito normativo pode aceitar a mudança da norma. 

  

Este seria para Hesse496 o limite de uma interpretação, quando se alterasse a norma 

mesmo que baseada em mudança fática, mas que não chegasse a alterar o âmbito normativo da 

norma, a alteração do sentido, a alteração do significado seria identificada como mutação, valendo 

para a mutação o que se aplica a toda interpretação constitucional, tendo o texto assim como seu 

limite, situando-se tudo além, como quebra constitucional ou anulação da constituição. 

 

Canotilho497 afirma no mesmo sentido que o programa normativo da norma não resulta 

apenas de mediação semântica dos enunciados lingüísticos do texto havendo os seguintes 

elementos a considerar: a sistemática do texto; a genética; a história; e a teleologia do texto. 

Assim, análise do setor normativo, embora importante, é apenas processo parcial do processo 

global de concretização da norma que também deve levar em consideração a análise dos dados 

reais (setor ou domínio normativo). A análise deve ser conjunta, pois o programa normativo 

exerce a função de filtro em relação ao domínio normativo (limite negativo e determinante 

positiva), entendendo assim que o âmbito de liberdade de interpretação do aplicador-concretizador 

da norma constitucional também tem o texto como limite entendendo que apenas o programa 

normativo compatível com o texto pode ser admitido como resultado constitucionalmente 

aceitável da interpretação de normas constitucionais498.  
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No que se refere às transições499 ou mutações constitucionais, entendidas pelo 

constitucionalista português como revisão informal do compromisso político formalmente 

plasmado na constituição sem alteração do texto, busca o autor estabelecer um limite, ou ao menos 

tentar que a mutação não se transforme no princípio normal de interpretação500. Entende que há 

hipóteses aonde as alterações podem ser abrangidas pelo programa normativo, mas se admitir 

mudanças fora deste programa seria validar uma realidade constitucional inconstitucional, ou seja, 

alterações manifestamente incomportáveis pelo programa da norma constitucional o que cabe 

dizer, não tem relação com a classificação da constituição em rígida ou flexível.  

 

O que garante a constitucionalidade das transições constitucionais assim seria a 

perfeita dialética entre o programa normativo e a esfera normativa, que embora traduzindo-se na 

mudança de sentido de algumas normas provocado pelo impacto da evolução da realidade 

constitucional, não contrariam os princípios estruturais  (políticos e jurídicos) da Constituição, K. 

Stern assim define a mutação admissível quando se trata de questão normativa-endogenética, não 

sendo aceitável quando for resultado de uma evolução normativa exogenética501. 

 

Mais uma vez podemos trazer à baila a definição de mutações puras e impuras sendo 

aquelas alterações no sentido e texto da norma que se mostram abarcadas por seu próprio 

programa normativo e as impuras as que não.  Diferenciando ambas da interpretação evolutiva na 

qual se utiliza para situação não prevista por não existir à época da edição da lei, a norma que caso 

o objeto ou a circunstancia existisse seria certamente incluída em suas hipóteses pelo legislador. 

 

As mutações puras seriam as mutações ainda aceitas pelo sistema constitucional, 

enquanto que as impuras seriam as inconstitucionais e não deveram ser tidas como válidas. 

Todavia, tendo-se que a mutação ocorre e se impõe pela força dos fatos, mesmo as tidas pela 

doutrina como impuras ou inconstitucionais terão aplicabilidade caso o poder502 de seu órgão 

emissor seja suficiente para lhe atribuir estabilidade.  Este estudo busca identificar algum 

fundamento que possa conferir validade à esta leitura inconstitucional  da norma constitucional e 

se em caso de mutação decorrente da via judicial, se órgão emissor possui legitmidade para a 

prolação de mutações em alguns casos. 
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Nossa tese é a de que mutações constitucionais independentemente de possuírem 

mudança que se abarque no programa normativo da norma, podem ser consideradas 

constitucionais caso a alteração tenha por base a interpretação sistemática da constituição e a 

aplicabilidade, garantia ou até mesmo a extensão de direitos e princípios fundamentais expressos 

ou não no texto, em razão da função ultima da constituição que é a promoção do bem estar, paz 

social com diretos básicos garantidos pelos governantes. A alegação de escassez de recursos não 

deve ser fundamento para afastar tal entendimento, tendo em vista que se uma sociedade inteira 

contribui com seus impostos, ou a há a má gestão/ desvio do dinheiro público ou as prioridades 

eleitas pelos governantes estão dissonantes das prioridades constitucionais. 

 

Estas são aas únicas hipóteses aonde as mutações, não digamos que inconstitucionais, 

mas fora do programa normativo da norma, caso sejam proferidas pela via judicial terão validade e 

eficácia no sistema constitucional, sendo inclusive bem vindas, sendo o poder judiciário o 

legitimado para a sua promoção. 

 

3.4.1. A mudança informal e o STF, voto do Ministro Luiz Roberto Barroso no HC 

126292/SP e nas ADCs 43 e 44. 

 

 

Trata-se este julgado de recente decisão, na qual o STF brasileiro reviu 

posicionamento da mesma corte no sentido de que a prisão decorrente de condenação pressupõe 

trânsito em julgado da sentença, 503interpretando o artigo 5º, LVII da CF/88. 

 

Assim dispõe o mencionado artigo:  

―Art. 5.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. (EC nº 45/2004) 

LVII- ninguém ―será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória‖; 

Não obstante a clareza da disposição supra já sob a égide da CRF/88504 o 

entendimento do STF com base no julgamento do HC 68.726 (Rel. Min. Neri da Silveira em 

                                                           
503
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28.06.1991) era de que a presunção de inocência não impedia prisão decorrente de acórdão que em 

apelação confirmava sentença penal recorrível, entendendo que a com a condenação do réu, fica 

superada a alegação de falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva de modo que os 

recursos: especial e extraordinário, desprovidos de efeito suspensivo, não impedem o 

cumprimento do mandando de prisão.505 

 

Ilustrando ainda tal entendimento temos as súmulas: 716506 e 717507 do STF, cujos 

enunciados referem-se à execução provisória de sentenças penais condenatórias. 

 

Na verdade, tal dispositivo era mais usado para inverter o ônus probatório, entendendo 

que caberia à acusação demonstrar a culpa, ou seja, mais no sentido da declaração Universal dos 

direitos do homem de 1948, mas desprezado solenemente a literalidade do dispositivo da atual 

constituição. Tal entendimento ainda que, em termos de hermenêutica constitucional não nos 

parecesse correto, era justificável dentro de uma ordem nova, tendo-se por base o caráter, em 

geral, conservador e reativo do Poder judiciário. 

 

Tal entendimento foi revertido com os debates no âmbito das turmas, e entendimento 

firmando no HC 84.078/MG realizado e, 05/02/2009, oportunidade em que, por 07 votos a 04, 

declarou-se que o princípio da presunção de inocência se mostra incompatível com a execução da 

sentença antes do transito em julgado da condenação e mantido após sessão plenária do 

julgamento das ADCs 43 e 44. 

 

A questão sobre o Art. 5º, LVII especificamente se refere sobre o alcance do princípio 

da presunção de inocência e do equilíbrio entre esse princípio e a efetividade da função 

jurisdicional penal que envolve valores caros também à sociedade e não apenas aos acusados.  Se 

refere também à nova interpretação dada a tal dispositivo constitucional, sem que tivesse havido 

qualquer mudança formal em seu texto. 
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O ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento em sessão plenária das (ADCs) 43 e 

44, em 05.10.2016, ressaltou que o artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal é muito claro 

quando estabelece que a presunção de inocência permanece até trânsito em julgado. ―Não vejo 

como fazer uma interpretação contrária a esse dispositivo tão taxativo‖, afirmou. 

 

Para ele, a presunção de inocência e a necessidade de motivação da decisão para 

enviar um cidadão à prisão são motivos suficientes para deferir a medida cautelar e declarar a 

constitucionalidade integral do artigo do 283 do CPP, acompanhando, mais uma vez, 

integralmente o relator, ministro Marco Aurélio508, posicionamento com o qual concordamos. 

 

Concordamos em razão da literalidade da norma, que possui compreensão bastante 

fácil e com base em nosso entendimento de que uma interpretação sistemática da regra 

constitucional, quando bastante clara, apenas se legitima, se a mudança informal vier para garantir, 

ou declarar direito fundamental, não podendo sob nenhum pretexto restringir garantias, princípios 

ou diretos fundamentais como houve no caso. 

 

Analisemos ainda que perfunctoriamente o julgado do Ministro Luiz Roberto 

Barrosos, que em ambos os julgamentos se posicionou contrário à literalidade do art. 5º, LVII da 

CF/88 entendendo haver no caso a hipótese da mutação constitucional.  

 

O Ministro do STF no julgamento do HC 126292/SP, afirma que entende por mutação 

constitucional um mecanismo informal que permite a transformação do sentido e do alcance de 

normas da constituição, sem que se opere qualquer modificação do seu texto, tendo ocorrido este 

fenômeno à respeito da interpretação que deveria ser feita do referido dispositivo. 

 

Afirma ainda que tal fenômeno é ligado á plasticidade das normas constitucionais. E 

que o novo sentido e alcance que determinada norma constitucional pode adquirir decorre de 

alteração na realidade fática ou de nova percepção do direto, que propicia uma releitura do que 

deve ser considerado ético com justo. Para o Min. ―A tensão entre normatividade e facticidade. 

Assim como a incorporação de valores à hermenêutica jurídica, produziu modificações profundas 

no modo como o Direito contemporâneo é pensado e praticado. 
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Depreende-se assim que o nobre julgador entende que diante de mudanças no mondo 

dos fatos, os juízes estão legitimados a alterar a letra e o sentido de uma norma constitucional 

expressa a fim de restringir direito fundamental qual seja o da liberdade. 

 

Parece ainda, que com base na definição do fenômeno da mutação por parte do Min. 

Barroso, este seria mecanismo de interpretação que justificaria qualquer alteração no sentido pré- 

existente da norma, mesmo que este sentido fosse literal e garantista. Para ele, como só existiria 

norma interpretada, caso o interprete verificasse que o entendimento do tribunal deveria ser 

alterado haveria uma mutação constitucional e isto seria o suficiente para fundamentar a decisão. 

 

Como vimos, a mudança de entendimento jurisprudencial não necessariamente leva à 

uma mutação, pois a mutação em seu sentido restritivo, defendida por Hesse e de certa forma por 

Canotilho, é uma alteração no alcance e sentido da lei constitucional e não mudança de 

entendimento sobre determinado dispositivo.  

 

Da mesma forma, o fenômeno da mutação não deve ser entendido como um 

mecanismo legitimador de releituras constitucionais, ainda mais quando for para restringir direitos 

e garantias fundamentais, pois neste caso, o tribunal não possui qualquer legitimidade para fazê-lo, 

pois que órgão não eletivo e contramajoritário. Apenas decisões que busquem a efetividade dos 

direitos e garantias individuais podem vir a conferir legitimidade ao órgão. A legitimidade 

resultaria da fundamentação da decisão e do seu produto garantista, decisões judiciais que 

promovem a mutação constitucional fora deste contexto são ilegítimas e um atentado à ordem 

constitucional. 

 

Prossegue o Min em seu voto, defendendo que se aplicando a teoria à realidade, teria 

havido uma mutação constitucional em 2009 quando o STF alterou seu entendimento baseado na 

literalidade do art. 5º, LVII da CF/88 e outra agora diante do impacto traumático da própria 

realidade que se criou após a primeira mudança, ou seja, com a aplicação da constituição.  

 

Muito contraditório ou no mínimo curioso tal entendimento, ainda mais quando vindo 

de Ministro da Corte Constitucional do país que deveria guardar a constituição e os diretos e 

garantias fundamentais individuais acima de todos os outros. 
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Alega que três conseqüências negativas advieram da ―aplicação da norma 

constitucional em sua literalidade509‖: aumento da interposição de recursos protelatórios, a 

seletividade do sistema penal (aplicando-se a constituição apenas a réus abastados) e agravamento 

do descrédito do sistema de justiça penal pátrio. 

 

Diante da mesma questão e reafirmando a hipótese de configuração do fenômeno da 

mutação constitucional, no julgamento das ADCs 43 e 44 o mesmo ministro fundamentou a 

decisão que entendeu como constitucional a execução provisória de acórdão penal condenatório 

proferido em grau de apelação, ainda sujeito a recurso, sob a alegação de que este entendimento 

estaria sim de acordo com a literalidade do art. 5º, LVII da CF, pois a constituição condicionaria a 

prisão à certeza da culpabilidade (que seria para o Ministro, obtida com a condenação em segunda 

instancia) e não ao Trânsito em julgado (entendimento difícil de ser extraído de literalidade tão 

clara quanto a do dispositivo). 

 

Prossegue ainda afirmando que a presunção de inocência seria princípio e não regra (o 

que é de difícil aceitação, pois de fato o art. 5º, LVII, que é o dispositivo que se está a analisar é 

uma regra e bastante clara) podendo ser aplicada com diferentes intensidades e ponderada com 

outros princípios no caso, com o da efetividade da lei penal, bem como, que com o acórdão de 

apelação esgotam-se as vias ordinárias passando a execução da pena a ser a regra. 

 

Como vimos, o ministro parte de um conceito de mutação que segundo ele legitimaria 

qualquer entendimento da corte suprema, ou seja, a constituição seria documento que seria o que 

os ministros do STF entendessem que fosse.   

 

O Min. Gilmar Mendes em voto na Reclamação 4335/AM, já havia se manifestado 

sobre o instituto afirmando que a ampla legitimação, a presteza e a celeridade do modelo 

processual de controle de constitucionalidade instituído pela CF/88, dotado inclusive da 

possibilidade de se suspender imediatamente a eficácia do ato normativo questionado, mediante 

pedido de cautelar, fazem com que as grandes questões constitucionais sejam solvidas, na sua 

maioria, mediante a utilização da ação direta, típico instrumento do controle concentrado dando-se 

assim, mesmo em modelo misto de controle de constitucionalidade, a ênfase maior no de perfil 

concentrado. Não parecendo assim legitimar a distinção quanto aos efeitos das decisões proferidas 
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no controle direto e no controle incidental. Tendo ocorrido sim autêntica mutação constitucional 

em razão da completa reformulação do sistema jurídico e, por conseguinte, da nova compreensão 

que se conferiu à regra do art. 52, X, da Constituição de 1988. Valendo-nos dos subsídios da 

doutrina constitucional a propósito da mutação constitucional, podendo-se cogitar de uma 

autêntica reforma da Constituição sem expressa modificação do texto. 

 

Também nos parece que o Min. Gilmar Mendes já havia levantado entendimento 

acerca do instituto como se fosse uma bandeira a ser erguida sempre que o tribunal discordasse do 

teor da norma constitucional. 

 

Assim importante a correta identificação do instituto a fim de que a doutrina se oponha 

a casos aonde se perceba o nítido caráter legiferante do órgão constitucional quando este vier a 

restringir direitos estabelecidos pela constituição. 

 

No caso em tela, ainda que entendamos pela gravidade das questões acerca da 

criminalidade e efetividade da lei penal, o que se apresenta é um estado muito corporativista por 

um lado e uma sociedade muito injusta socialmente de outro. 

 

No dia a dia dos processos percebe-se que negros e pobres respondem seus processos 

presos enquanto que brancos e abastados respondem seus processos em liberdade por raramente 

entenderem os juízes estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Nesta condição já se 

questiona a coisa julgada na determinação da prisão em acórdão cuja sentença concedeu o direto 

de recorrer em liberdade. 

 

Entendimento deste tipo não será suficiente para mudar esta visão do judiciário, que 

continuará na fase processual a prender seus presos pobres e negros e a soltar seus presos brancos 

e de melhor condição social. No HC 140213/SP, questionando-se a prisão mos mesmos moldes de 

um juiz condenado pelo crime de concussão, foi concedida liminar, pelo Min. Lewandowski, sob 

o argumento como a condenação foi imposta originariamente pela segunda instância, a matéria 

precisaria de análise mais ampla quanto ao enquadramento ou não do caso nos precedentes do STF 

que autorizam a execução da pena antes do trânsito em julgado510. Acreditando que mesmo de 
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constitucionalidade duvidosa, que esta mudança deveria se operar através da via legislativa com 

emenda a constituição. 

 

Outro julgamento que podemos citar é o do Habeas Corpus (HC) 137494, aonde por se 

tratar de caso excepcional, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), 

concedeu liminar no para suspender, até o julgamento do mérito do HC pela Segunda Turma do 

STF, a execução da pena imposta ao ex-deputado distrital Carlos Pereira Xavier, condenado a 15 

anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado. 

 

Assim, acreditamos que o que deve ser alterado é o corporativismo da classe jurídica e 

que é estendido às classes: média e alta. Embora o estudo comparativo do Corporativismo no 

Brasil com base nas estruturas tenha revelado a existência de um padrão institucional uniforme 

capaz de identificar por si só, arranjos corporativos e inexistirem padrões institucionais específicos 

que levem necessariamente à emergência de um corporativismo, sabe-se que é processo que se 

desenvolve na interação entre grupos que detêm o monopólio da representação de interesses e 

essas interações envolvem trocas que viabilizam a implementação dessas políticas e a própria 

função de governar. Estas analisadas do ponto de vista microanalítico demonstram que as 

peculiaridades dos arranjos corporativos são relacionadas a interdependências estruturais entre 

Estado, classes e grupos de interesse511. 

 

 

 

 

 

3.4.2. Proibição do direito de greve de policiais civis e o julgamento do ARE 654432 

 

Mais uma decisão de possível caráter mutacional foi proferida recentemente no 

julgamento do ARE 654432, aonde reconhecida a repercussão geral, eis que, completamente 

afrontosa ao art. 9º, §1 da CF. 
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Trata-se de julgamento do Recurso Extraordinário com agravo no qual o STF, por 

maioria, entendeu pela inconstitucionalidade do exercício do direito de greve de policiais civis e 

demais servidores públicos que atuem na segurança pública.  

 

O Tribunal de justiça de Goiás havia garantido o direito de greve aos policiais civis 

com base no aventado dispositivo constitucional por entender que a vedação por completo da 

greve aos policiais civis não foi feita porque esta não foi a escolha do legislador, e que não 

compete ao judiciário, agindo como legislador ordinário, restringir tal direito. 

 

O dispositivo constitucional, também neste caso é bastante claro: 

 

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 

oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento 

das necessidades inadiáveis da comunidade. 

 

O relator do caso, ministro Edson Fachin, votou no sentido do desprovimento do 

recurso do Estado. Para o Ministro a proibição por completo do exercício do direito de greve por 

parte dos policiais civis acaba por inviabilizar o gozo de um direito fundamental. O direito ao 

exercício de greve, que se estende inclusive aos servidores públicos, tem assento constitucional e 

deriva, entre outros, do direito de liberdade de expressão, de reunião e de associação, frisou o 

relator. 

 

O direito de greve não é um direito absoluto, mas também não pode ser inviabilizado 

por completo, até porque não há, na Constituição, norma que preveja essa vedação. Para o 

ministro, até por conta da essencialidade dos serviços prestados pelos policiais civis, o direito de 

greve deve ser submetido a apreciação prévia do Poder Judiciário, observadas as restrições fixadas 

pelo STF no julgamento do MI 670, bem como a vedação do porte de armas, do uso de uniformes, 

títulos e emblemas da corporação durante o exercício de greve. 

 

O voto do relator foi acompanhado pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Marco 

Aurélio, mas seu entendimento ficou vencido no julgamento. 
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Utilizou o relator para acórdão Min. Alexandre de Moraes um entendimento formado 

com base nos artigos: 9º (parágrafo 1º), 37 (inciso VII) e 144 da Constituição Federal para 

fundamentar suposta vedação absoluta ao direito de greve pelas carreiras policiais, tidas como 

carreiras diferenciadas no entendimento do ministro. 

 

Todavia este entendimento ainda que aprovado pela maioria dos membros do STF não 

promove a guarda do texto da constituição, pois como vimos o art. 9º, §1º, é explicito em dizer 

que: É assegurado o direito de greve e que compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade 

de exercício e interesses a defender, bem como, que a lei definirá os serviços ou atividades 

essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

 

Mais uma vez o art. 37, VII, no capitula que trata das disposições gerais da 

administração pública é claro como a água ao dizer:  

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

específica;  

 

Ou seja, diante deste dispositivo, mais uma vez a constituição impõe a atuação do 

legislador ordinário e mais uma vez não haveria legitimidade do Tribunal para restringir direito 

fundamental tal qual afirmou o TJ/GO e o Min. vencido Edson Fachin. 

 

Melhor sorte não tem a decisão em se basear no art. 144 da Constituição que dispõe 

apenas que: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos, que segundo o relator para o acórdão sufragaria o direto de greve dos policiais 

civis por si só. 

 

A nosso ver não há como fundamentar tal decisão com tais artigos completamente 

destoantes ou impertinentes para afirmar o que foi sustentado, fugindo por completo não só da 

literalidade da Constituição como lhe afrontando cabalmente. 



227 
 

 

Utiliza assim para fundamentar seu voto fatores exogenéticos relativos à 

imprescindibilidade da segurança pública, que pode ser mantida pelo corpo militar cuja greve foi 

proibida explicitamente pela constituição512, que a segurança pública não teria paralelo com na 

atividade privada que dispõe de porte 24h513, quando os membros do exercito, por exemplo, não 

possuem tal porte, que após a ponderação entre o direto de greve e direito da sociedade à ordem 

pública deve prevalecer o interesse público, mas sem atentar que não pode haver ponderação entre 

princípios e regras além do mais para contrariar normas taxativas, e pior, a fim de restringir direito 

fundamental. 

 

Neste acórdão agiu sim o poder judiciário como legislador positivo, restringindo 

direitos assegurados expressamente pela constituição, merecendo uma enérgica reação da 

sociedade jurídica a fim de impedir que com a consolidação desta decisão efetivamente se opere 

uma mutação constitucional inconstitucional. 

 

3.5. (I) Legitimidade da jurisdição constitucional para proferir decisões com caráter 

mutacional 

 

Jorge Reis Novais analisando o fundamento das críticas às decisões do Tribunal 

Constitucional Português no que se refere à chamada ―jurisprudência da crise‖ coloca algumas 

premissas que ao nosso sentir também pode ser usadas quando se trata de mutações decorrentes de 

decisões judiciais quando esta versar sobre a garantia de direitos e garantias fundamentais. 

 

Colocando-se o autor de forma contrária aos críticos que se opunham a decisões do 

Tribunal Constitucional contrárias às leis com medidas recessivas nos anos de crise, ou seja, nas 

matérias que estavam sendo objeto de controle de constitucionalidade (leis orçamentais, 

despedimentos, reformas na função pública, na segurança social, no mercado de trabalho) defende 

a tese de que não haveria como se restringir as decisões, que ante a ofensa de princípios 

                                                           
512

 Se o constituinte quisesse vedar o direito de greve dos trabalhadores civis da segurança pública o teria feito, assim como o fez 

expressamente com os do setor militar. 
513

 Com o que discordamos, pois há profissionais da segurança privada como categoria análoga com porte de armas 24h; há ainda, 

pelo estatuto do desarmamento a concessão de porte à particular que pode ser pleiteado junto à administração pública; havendo 

ainda, algumas carreiras como a magistratura e o ministério público possuem porte de arma 24h. Ressalta-se que o oficial do 

exercito, por exemplo, não possui porte de arma automático para atuação fora do serviço e a constituição lhe negou o direito à 

greve, comprovando que não há a ligação aventada no acórdão. 
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constitucionais não reconhecessem a referida nulidade, não concordando com decisões que se 

limitassem a invalidar os casos de evidencia, que seria o que chama de controle de evidência. 

 

Ressalta o renomado professor português que optar por um controle de evidencia em 

casos aonde seja flagrante, embora não unânime a ofensa à direitos e garantias fundamentais 

dispostos nas normas constitucionais por legislação infraconstitucional, equivaleria dizer que nos 

diferentes domínios objeto das leis em causa, o legislador deveria dispor de uma margem total de 

livre decisão, na qual não caberia ao tribunal Constitucional conseqüentemente questionar. 

 

Para os críticos da chamada jurisprudência da crise gerada pelo Tribunal constitucional 

português (TCP), o mesmo deveria utilizar no domínio da fiscalização da constitucionalidade da 

atuação do legislador diferentes tipos de controle, com densidade e intensidade variáveis514. Para 

eles, haveria a exigência de bom senso por parte no Tribunal. Havendo sim inconstitucionalidade 

sempre que o poder público violasse a Constituição, todavia, a importância, a gravidade, as 

conseqüências, as implicações das inconstitucionalidades por serem de enorme variabilidade, 

dependeriam da forma, grau, tipo e intensidade do controle por parte do TC sobre tais atuações 

legislativas, que também deveriam variar. 

 

Novais, acerca da jurisprudência do TCP afirma que na extrema variabilidade das 

tradições das varias evidencias constitucional, há pontos firmes. À propósito desta questão, e esta 

se dá no sentido de que quanto mais importante ou sensível o bem constitucional lesado pela lei, e 

quanto mais intensa for a lesão, mais denso deve ser o controle constitucional, ou seja, 

correspondentemente mais rigoroso, mais exigente515. 

 

Isto porque, segundo o autor não faria sentido impor ao legislador as mesmas 

exigências de justificação de sua medida quando se tratasse de bagatela jurídica, um assunto sem 

importância, ou quando se estivesse diante de algo que afetaria seriamente a vida dos 

jurisdicionados, isto porque, na primeira linha estão os valores constitucionais ditos como 

fundamentais das pessoas. 

 

                                                           
514 Para maiores detalhes e desenvolvimento do tema. Ver: NOVAIS, Jorge Reis. Em defesa do Tribunal Constitucional, resposta 

aos críticos. Coimbra: Almedina, 2014. p. 135. 
515 Idem. p. 137. 
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Em se aplicando o referido controle de evidencia, bastaria a discordância, de um único 

membro do TC para que não se reconhecesse a inconstitucionalidade da lei que ofendesse direito 

fundamental, ainda mais se tal ofensa fosse séria e significativamente grave. Desconhece o autor, 

algum constitucionalista ou tribunal constitucional que sustente a ideia chocante de que em 

domínio de direitos fundamentais constitucionais pudesse o legislador ter mãos livres, dispondo 

livre e integral margem de decisão, por ser tal entendimento contrário tanto à ideia de direitos 

fundamentais quanto á ideia de Constituição516. 

 

Na verdade o constitucionalismo mantém com a democracia uma relação de constante 

tensão. Usualmente reduzida a um consenso em relação à maioria, os regimes democráticos foram 

sendo limitados por regras constitucionais. 

 

A democracia verdadeira não se resume à observância do princípio da maioria, e a 

forma com que a jurisdição constitucional é exercida pode ser uma garantia democrática desde que 

pautada na separação de poderes e confira ao regime de governo em vigor uma conotação menos 

procedimental e mais substancial dos valores que garante.  O fato de a jurisdição constitucional ser 

contra majoritária não é por si só antidemocrático desde que este poder seja usado como um 

reforço na implementação dos ideais e valores que uma democracia pressupõe,517 como já 

mencionado neste estudo citando diversos autores. 

 

O constitucionalismo e as cartas constitucionais surgem como formas de retirar certas 

matérias das vicissitudes e instabilidades imanentes ao jogo político, separando as fundamentais e 

reservando-as para além do alcance das maiorias e das autoridades por elas investidas. Estabelece-

se um núcleo intocável dentro do constitucionalismo que corresponde aos direitos fundamentais, 

                                                           
516 Idem. p. 138. 
517 Claro, sabemos, que tanto a forma de escolha dos membros da corte, quanto a forma colegiada da tomada de decisões são 

fatores que visam frear entendimentos avançados quanto à universalização de bens e direitos por ser o judiciário um órgão 

historicamente conservador. Não há notícias de um único golpe de estado que se consumasse facilmente, sem a aquiescência do 

poder judiciário. O fato de decisões serem colegiadas também afasta, em tese, o pensamento mais vanguardista ou de oposição à 

ilegalidades como o golpe de 1964 no Brasil por exemplo, que um ou outro ministro do STF pudesse ter, se perpetuando assim a 

classe hegemônica condução do país, mesmo que eventualmente, a população escolhesse ser governada por político não alinhado 

com os donos históricos do poder econômico e político. Cada momento histórico tem sua particularidade. Em geral os juízes, 

mesmo que não filiados a partidos políticos ou a grupos econômicos, por sua condição de classe, assumem a ideologia que lhes foi 

repassada ao logo dos anos pelo sistema estabelecido pela classe dominante e assim a perpetuaram mesmo que não tenham 

consciência, salvo honrosas exceções; pois não raro são os juízes e membros do ministério público, que mesmo negros e advindos 

de classe social mais pobre, que assumem  discurso conservador e perpetuador dos interesses dos reais donos dos fatores reais de 

poder, não associando sua conduta à possibilidade de melhoria social à semelhantes étnicos, sociais e de sexo (em relação à juízas 

no combate a todas as formas de discriminação contra a mulher). 
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garantias individuais e cláusulas pétreas que não são submersíveis ao sufrágio, tendo existência 

independentemente de eleição ou votação518. 

 

Com base nas doutrinas clássicas que entendem o povo como a fonte do poder 

constituinte; legítima seria a Constituição que decorresse da vontade da nação (Sieyès) ou povo 

(Rousseau).  O caminho ideal para o seu exercício será a assembleia constituinte eleita com este 

determinado fim, tendo estas a presunção de legitimidade. 

 

O professor Manuel Gonçalves ferreira Filho, muito bem ressalta que todos os 

detentores de poder para outorgar uma constituição invocaram tal legitimidade519 exprimindo ou 

falseando a vontade do povo, e neste ultimo caso, legitimando-se com a própria outorga da 

Constituição. Assim para o Autor o critério prático para se aferir a legitimidade de ima 

constituição está na sua efetividade global520. 

 

Fato é que as constituições vão mudando ao longo do tempo, com mudanças formais 

ou com mudanças informais.  As mutações informais (puras) podem apenas desenvolver, 

completar, ou interpretar a Constituição. Em geral por não entrarem em choque frontal com a 

constituição, são aceitas tendo sua validade e legitimidade decorrente da constituição 

propriamente dita.  

 

As mutações informais parciais no que concernem á forma de Estado, materialmente 

carecem de legitimidade se configurando para a doutrina em modalidade de fraude à Constituição. 

Da mesma forma, eventual mutação constitucional global, ou seja, alteração informal de toda a 

Constituição, equivale à uma nova constituição e exercício de Poder Constituinte e sua 

legitimidade e se medirá no padrão deste521. 

 

                                                           
518 ARABI, Abhner Youssif Mota. A tensão institucional entre judiciário e legislativo: Controle de constitucionalidade, diálogo e 

a legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Editora Primas, 2014. p.46 
519 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Da validade e legitimidade das mutações constitucionais. In: MENDES, Gilmar 

Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 327. O professor 

diferencia: legitimidade da validade da norma, sendo a mesma considerada válida quando sob o aspecto material se coadunar, na 

substancia, com norma da qual provem; e quando, sob o aspecto formal, for estabelecida de acordo com o procedimento de seu 

fundamento de validade. 
520 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Da validade e legitimidade das mutações constitucionais. In: MENDES, Gilmar 

Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 329. 
521 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Da validade e legitimidade das mutações constitucionais. In: MENDES, Gilmar 

Ferreira  e MORAIS, Carlos Blanco de  (Orgs.).  Mutações Constitucionais.  São Paulo: Saraiva, 2016. p. 330. 
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A corte constitucional como visto, no que tange às mutações constitucionais também é 

agente. Mutações que colidissem com a própria Constituição no que tange à ofensas ao 

procedimento prescrito ou contrariando seus princípios e regras, deveriam ser tidas como inválidas 

devendo em sede de controle de constitucionalidade serem anuladas, entretanto nas também 

chamadas mutações jurisprudenciais, o custodio por vezes não apenas interpreta as normas 

constitucionais, mas interpreta construtivamente, ou seja, constrói normas a serem aplicadas com 

base no texto da norma constitucional. 

 

Sob o argumento de descobrirem normas implícitas e de atualizarem as normas a 

novas necessidades o tribunal acaba por promover uma mudança informal no texto da constituição 

e assim a legitimidade destes atos-normas, será aferida com base no órgão que lhe prolatou que 

justamente é o órgão competente constitucional para dizer o que está em conformidade com o 

Direito522. 

 

De fato, tal entendimento poderia levar ao leitor ao entendimento de que defendemos a 

livre possibilidade de o órgão máximo constitucional exarar decisões com caráter mutacional de 

forma irrestrita, contudo, ao nosso sentir, assim como entende Cristina Queiroz, a competência e 

conseqüentemente a legitimidade das cortes constitucionais é dada no sentido de que suas funções 

de guarda da Constituição devem ser exercidas na defesa da Constituição e dos princípios nela 

consignados.  Todo tribunal tem que dar resposta à questões formuladas523 analisando-as 

cuidadosamente e decidindo de forma a não só manter o texto de uma norma constitucional, mas o 

seu sentido global garantindo a prevalência de seus valores, princípios e principalmente os direitos 

fundamentais nela resguardados. 

 

A função dos tribunais e do poder judiciário é a de criar as condições necessárias de 

confiança e certeza de que os limites jurídicos constitucionais não serão ultrapassados por 

qualquer norma ou decisão, encontrando-se dependentes do tipo de constituição ao qual se 

inserem524. 

 

                                                           
522 Significado de Legitimidade. s.f.Característica, particularidade ou condição do que é legítimo. [Jurídico] Que se encontra de 

acordo com as leis; segundo o Direito; legalidade. [Jurídico] Característica ou condição de quem está em conformidade com as leis 

morais (divina ou dos homens), com a justiça, com a razão etc. 
523 A doutrina das questões políticas teve mitigações posteriores até mesmo por um dos seus maiores defensores Alexander Bickel 

em seus escritos The morality of consent, obra na qual o Autor revê boa parte de suas considerações sobre os princípios que 

regeriam a Suprema Corte dos EUA como essencialmente políticos, profundamente morais e não negociáveis, passando também 

suas ideias por fervoroso processo de mutação. Ver comentários em Obra citada de Sérgio Antonio Ferreira Victor, p. 112. 
524 QUEIROZ, Cristina. O Tribunal Constitucional e os Direitos sociais. Coimbra: editora Coimbra, 1ª Edição, 2014. p. 103 
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Caso em suas decisões o tribunal ofenda a tais valores e princípios, primeiramente o 

tribunal estará se desvirtuando de suas funções devendo, os chefes do Poder Executivo, 

legitimamente eleitos, irem ao longo dos anos corrigindo a sua composição de forma a que seus 

membros de forma colegiada se coadunem com a constituição então em vigor525, e no caso de 

constituições programáticas, mais alinhadas com a distribuição de renda e garantia de direitos 

importantes à população, como: moradia digna, educação pública de qualidade em todos os 

âmbitos, saúde, previdência social, salário mínimo realista, segurança, direito à um meio ambiente 

saudável, à mobilidade urbana a preço módico ou justo, acesso à justiça, erradicação da miséria, 

combate á discriminações: de credo, étnicas e de gênero e etc.  

 

Para tanto é necessária que escolha não se baseie pura e simplesmente no notável saber 

jurídico; há que se perquirir também acerca de conhecimentos de sociologia constitucional, 

filosofia, ética jurídica, além de ser pessoa engajada na promoção e garantia dos direitos civis e 

políticos e de forma alguma ter sido filiada a partido político ou ter relacionamento de confiança 

com o indicador.  

 

Escolhas que forem feitas nesse sentido, deixaram o tribunal Constitucional mais 

humano e alinhado com os princípios que lhe cabe defender, não impedindo diretamente a 

ocorrência das mutações, mas condicionando às mesmas no sentido da obediência estrita aos 

parâmetros principiológicos constitucionais, até mesmo porque, no caso do Estado brasileiro, não 

há carência pública de recursos, o que há é uma série de recursos desviados por grandes políticos 

que dificilmente são punidos e quando o são não há efetiva devolução dos valores aos cofres 

púbicos.  Há também uma má gestão dos recursos muitas vezes direcionados à setores detentores 

de grande poder econômico e político como bancos e grandes grupos de empresas,526 gerando 

escassez de recursos para aplicação no âmbito social. 

 

Assim, entendemos como legitimas mutações constitucionais que promovam a atenção 

à valores constitucionais garantistas e à princípios, direitos e garantias fundamentais, eis que, 

qualquer entendimento que se formule a cerca de leis e normas constitucionais que reforce ou 

mesmo garanta o bem estar da população realça a titularidade do poder que o exerce, que à 

                                                           
525 Para salientar o caso e os problemas do Brasil. 
526 Disponível em: http://noticias.r7.com/blogs/andre-forastieri/2016/12/19/presente-para-teles-pode-chegar-a-r-105-bilhoes/ notícia 

de 19/12/2016, acessada em 20/03/2017; Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-lei-pode-dar-r-87-bi-

a-operadoras,10000095772, notícia veiculada em 21/12/2016, acessada em 20/03/2017 
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semelhança do poder constituinte, seja em que modalidade for, é do povo em seu nome deve ser 

preponderantemente exercido. 

 

Quem aferirá a congruência da decisão com os direitos fundamentais, claro será o 

próprio órgão prolator, pois ainda não previsto uma forma de custodiar o custódio, mas por outro 

lado, se mesmo uma sociedade mais consciente de seus direitos não pode impedir a prolação de 

uma decisão contrária aos ditames constitucionais já aventados, pode, em conjunto com os setores 

críticos da sociedade, impedir a implementação da mutação propriamente dita, que requer a 

aceitação social da decisão como justa de modo a que a mesma se protraia no tempo e se consolide 

efetivamente alterando o texto constitucional. 

 

Diante do até aqui exposto. Podemos aferir que a questão acerca da legitimidade do 

órgão constitucional para o controle de constitucionalidade propriamente dito, tem correlação com 

a sua eventual legitimidade para exarar decisões de conteúdo mutacional. Discute-se a 

legitimidade do órgão quanto a sua capacidade democrática justamente em função do princípio da 

maioria, da teoria do contrato social de Rousseau e da separação de poderes de Montesquieu,527 e a 

escolha constitucional que fez protagonizar o Poder judicial ao conferir competência para o 

controle das leis e atos normativos dos demais poderes. Tais discussões também são travadas no 

âmbito da discussão acerca da legitimidade eventual deste órgão para alterar o texto constitucional 

informalmente através de suas decisões. 

 

Hoje, temos uma sociedade com avançado processo de globalização e até mesmo de 

internacionalização. O pluralismo de formas de vida, visões de mundo acerca do que é justo, ético, 

moral não pode ser mais ignorado, até mesmo porque, estas devem todas, ser vistas como 

igualmente razoáveis e concorrentemente válidas ao reconhecimento de sua dignidade. Apenas a 

integração da sociedade é capaz de efetivamente a tornar democrática. 

 

O direito é um dos pressupostos para a concretização do processo de integração social 

que ultrapasse a perspectiva funcional-sistêmica a fim de que os destinatários de suas normas 

possam se reconhecer como co-autores das mesmas528. O controle judicial de constitucionalidade 

das leis deve ser visto, conforme designado por Habermas, de forma reconstrutiva, ou seja, 

                                                           
527 WEFFORT,  Francisco (Org.).  Os clássicos da política. Vol. 1.  8ª Edição. São Paulo: Editora Ática, 1997. 
528 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Devido processo Legislativo: Uma justificação democrática do controle jurisdicional 

de constitucionalidade das leis do processo legislativo. 3ª Edição, Rev. Ampl. e atual. – Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 22. 
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rompendo tanto com abordagens excessivamente normativas quanto céticas, abrindo-se a 

diferentes pontos de vistas metodológicos, diferentes objetos teóricos, diferentes papeis sociais, 

diferentes atitudes pragmáticas de pesquisa a fim de que uma abordagem normativa não perca seu 

contato com a realidade ou exclua aspectos normativos529. 

 

Devem os tribunais constitucionais ao exercer o controle de constitucionalidade se 

portar como instituição contramajoritária defensora dos diretos das minorias, diante das decisões 

dominantes530 ou como guardiões dos valores éticos de uma sociedade política como consideram 

os representantes do pensamento da ―jurisprudência dos Valores‖? 

 

Temos desde a promulgação da atual constituição no Brasil (e atuação correspondente 

do STF) recorrentes momentos de inércia e déficit de integração social, interpretados sob a ótica 

dos participantes de discursos jurídicos de justificação como profundo hiato entre um direito 

Constitucional que se pretende legítimo e a realidade político-social e econômica caracterizando 

um contrate do que se consideraria ideal e a realidade. 

 

Ainda em 1998, Fabio Konder Comparato já afirmava531: ―Não sejamos ridículos. A 

constituição de 1988 não está mais em vigor. É pura perda de tempo discutir se a conjunção ―e‖ 

significa ―ou‖, se o caput de um artigo dita o sentido do parágrafo ou se o inciso tem procedência 

sobre a alínea. A Constituição é hoje o que a presidência quer (se referindo ao governo de 

Fernando Henrique Cardoso 1995-2002) que seja ela, sabendo-se que todas as vontades do 

Planalto são confirmadas pelo judiciário. (...) Ela continua a existir materialmente. (...). Mas é 

corpo sem alma. Hitler, afinal não precisou revogar a Constituição de Weimar para instaurar na 

civilizada Alemanha a barbárie nazista: simplesmente relegou às traças aquele ―pedaço de papel‖. 

A única razão de ser de uma Constituição é proteger a pessoa humana contra o abuso de poder dos 

governantes. Se ela é incapaz disso, porque o governo dita a interpretação de suas normas ou as 

revoga sem maiores formalidades, seria mais decente mudar a denominação – ―O presidente da 

republica, ouvido o congresso nacional e consultado o Supremo Federal, resolve: A Constituição 

da República Federativa do Brasil passa a denominar-se regimento interno do governo‖. 

 

                                                           
529 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Devido processo Legislativo: Uma justificação democrática do controle jurisdicional 

de constitucionalidade das leis do processo legislativo. 3ª Edição, Rev. Ampl. e atual. – Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.. 23. 
530 Sobre os interesses dominantes atuantes na assembleia constituinte de 1988 no Brasil, Ver: DREIFUSS, René Armand. O jogo 

da Direita na nova República. Rio de Janeiro, Editora vozes, 1989. 
531 COMPARATO, Fabio Conder, citado por OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de, Obra já citada. p. 26 
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Desta citação, podemos ver que não apenas recentemente no Brasil, o Supremo tem 

sido acusado de interpretar a constituição conforme seu próprio (ou do governo ou forças 

dominantes) entendimento. Até mesmo no que diz respeito, principalmente à época do Governo de 

FHC, aonde, à semelhança do governo que assumiu de forma não eletiva o poder atualmente, se 

promoveu série de medidas legislativas contrárias aos interesses econômicos e sociais da 

população não pertencente às classes mais abastadas (classes, pobres e média) e do país como um 

todo, no que se refere a venda de estatais com o que se chamou de moedas podres532, aonde se viu 

e se tem visto decisões no mínimo incompatíveis com a constituição e com as decisões do próprio 

STF, como no caso já citado de réus que pretendiam assumir ministérios, aonde um foi impedido e 

outro não, com base nos mesmos artigos da CF/88. 

 

A omissão do STF pode ter como base uma compreensão inadequada do paradigma do 

Estado democrático de Direito e dos limites de sua legitimidade política para o exercício do 

controle judicial de constitucionalidade de uma forma geral. 

 

Müller533 assim constata:  

―(...) as disposições no campo do Estado de Direito assumem aqui 

proporções estarrecedoras: por um lado se recorre à maior parte da 

população, por outro lado não se investe essa parte da população de 

diretos; por um lado a maior parte da população é integrada na condição 

de obrigada, acusada, demandada, por outro lado ele não é integrada na 

condição de demandante, de titular de diretos.‖   

 

Isto transparece que na prática, as normas constitucionais se manifestam para a 

maioria da população tão só como limites à liberdade, eis que, diretos de participação política e 

acesso à justiça ficariam restritos ao papel. E esta permanência depende da omissão qualificada de 

seu interprete maior, a corte constitucional. Em contrapartida, grupos superintegrados, pequena 

parcela da população, disporiam, de modo exclusivo, da Constituição, no sentido de que a 

inconstitucionalidade de seus políticos, e representantes em geral não seriam questionados ou se 

questionados, não considerados ilegais, ou inconstitucionais. 

 

Bobbio percebe que os grupos e não os indivíduos são os protagonistas da vida política 

numa sociedade democrática, mas estes vistos como composição de indivíduos que adquiram o 

direto de participar direta ou indiretamente do governo. Mas para ele o modelo ideal de sociedade 

                                                           
532 Essas moedas eram títulos de dívidas já prescritas ou que já possuíam um deságio de pelo menos 50% em seu valor de face e 

foram utilizadas para compra das estatais Brasileiras, já não bastasse a diferença entre o valor das mesas e o preço de venda.  
533 MÜLLER, Friedrich. Citado por Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira. (obra já citada). p. 27 
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democrática é a centrípeta ao contrário da realidade atual que transparece sociedade centrífuga, 

que não possui mais um centro de poder (vontade geral de Rousseau), mas muitos, sendo assim 

considerada policrática534.  Outro ponto abordado pelo autor italiano à respeito dos regimes 

democráticos é o da promessa de educação crítica à população535 e e a de que os governos 

democráticos poderiam finalmente dar vida à transparência do poder, a democracia moderna não 

conseguiu cumprir com sua promessa de eliminação do poder invisível, do poder sem mascara, 

das decisões políticas tomadas em gabinetes secretos, longe de olhares indiscretos do povo 

somado ao fato de que como Kant assim enunciou: todas as ações relativas ao direto de outros 

homens cuja máxima não é suscetível de ser tornar pública são injustas536. 

 

Desta forma, ainda que se admita o poder constituinte em sua forma contratual, 

advinda da soberania popular, tendo em vista que este modelo foi fundado à semelhança da 

soberania do príncipe da idade média, este não se adapta mais, pois a sociedade de monista passou 

à pluralista.  

 

Esta constatação se dá a nível mundial tanto que identificada por autores estrangeiros 

como Müller e Habermas. O código jurídico está subordinado ao político, o direito está 

subordinado à economia, o Estado à atividade econômica, como bem ressaltou Müller. A Mutação 

constitucional pode ser muito danosa; mas os danos da aplicação quotidiana de normas elaboradas 

por representantes reais de seleto grupo de cidadãos pode ser ainda mais nefasta, como temos 

visto.  

 

O formalismo jurídico não é inofensivo, pois com base nele pode se excluir de forma 

seletiva, certas demandas do âmbito de apreciação da Corte, como processos legislativos 

inconstitucionais e apontar critérios restritivos na identificação de legitimados537 para acessar a 

corte nas ações diretas de constitucionalidade, gerando uma seletividade nas decisões conforme os 

interesses em jogo.  Para Michelle Souza Dias, ao amalgamar a seletividade decisória como 

                                                           
534 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia; uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de 

janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 23. 
535 Apenas a população criticamente educada tem condições de opinar sobre o seu futuro político, a população sem conhecimento 

dos elementos em jogo, é facilmente manipulada, votando às cegas em representantes que, em geral, paradoxalmente não lhes 

representam.  
536 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia; uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de 

janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 29/30. 
537 A jurisprudência do STF criou uma série de requisitos para os legitimados nos incisos VIII e IX, como a necessidade de partido 

político ter representação no congresso, estar representado por seu diretório nacional, excluir do rol de legitimados união de 

trabalhadores, conselhos de fiscalização profissional e etc. Ver http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=1106, 

acessado em 03/04/2017. 
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prática político-institucional, o STF se encaminha para a configuração paulatina de regras de 

exclusão institucionalizada com o intuito de cumprir sua missão precípua de guarda da 

constituição, contudo, para tanto é necessário que tal critério de seletividade não seja aleatória e 

atente contra o princípio democrático538. 

 

Por fim, cabe fazer algumas ponderações acerca do princípio da maioria que 

supostamente mina a legitimidade das cortes constitucionais para o controle de constitucionalidade 

e por sua vez, ainda mais a sua atuação mutacional. 

 

De fato, há a possibilidade de haver efetivo conflito entre a função fiscalizadora do 

Tribunal Constitucional e da função legislativa, mesmo em sede de controle de 

constitucionalidade, devido ao poder daquele em controlar a prevalência dos princípios 

constitucionais e pelo fato de não ser o legislador mero executor da constituição, por ter uma 

liberdade constitutiva, um poder de autodeterminação e de escolha.  

 

3.5.1. Considerações finais sobre; princípio majoritário, respeito ao dissenso e o 

reconhecimento do pluralismo político e social, questões políticas e de diretos 

fundamentais.  

 

No que se refere à questão democrática temos de fato que a jurisdição constitucional é 

sim uma espécie de restrição à democracia, na medida em que retira eventualmente a força de lei. 

Trata-se de uma restrição ao princípio da teoria clássica do governo do povo. 

Contudo, é restrição constitucional. Fundamenta-se no princípio da divisão de 

poderes,539 
no princípio democrático,540e nas limitações que o princípio da maioria sofre e não 

contradizem o princípio democrático.  

 

Para José de Sousa Brito o princípio da separação de poderes não pode sustentar um 

poder judicial como um contra poder. O sufrágio universal estaria na origem de toda decisão 

democrática, mas por si só não asseguraria o caráter democrático da decisão, que dependeria de 

sua conformidade com os princípios democráticos e respeito aos diretos dos homens. Para o autor, 

                                                           
538 DIAS, Michelle Souza. Obra já citada. p. 127 que analisa a seletividade das decisões do STF à luz da teoria do 

neoinstitucionalismo de Philip Pettit e da incorporação da categoria da seletividade presente na obra de Clauss Offe. 
539 A jurisdição constitucional seria forma de garantir a supremacia dos diretos do homem sobre as criações da maioria. 
540 Que se suspende a si próprio, eis que o legislador deve obediência á constituição. 
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o princípio democrático é princípio da organização racional da sociedade nesta base. A jurisdição 

constitucional e a decisão pela maioria seriam dois processos democráticos.541 
 

 

O fundamento da jurisdição constitucional é o da qualificação dos juízes para questões 

de princípio possuindo assim legitimidade quando demonstrarem que a estrutura da norma como 

regra de comportamento, como princípio ou política não é de livre disposição/ escolha do 

legislador subordinado. Ou seja, baseia-se nos valores processuais, independência e especialização 

dos juízes para resolver questões insensíveis à escolha. A decisão destes tribunais se sobreporia à 

dos legisladores por o povo e a constituição assim quererem quando se tratar destas matérias.542 

 

J. C. Viera de Andrade, ressalta que dogmaticamente há a possibilidade de conflito 

entre a função fiscalizadora dos Tribunais Constitucionais e a função do legislador no que se 

refere á legitimidade daquele para o controle de constitucionalidade em razão da possibilidade de 

controle dos atos destes. Contudo, entende que tal conflito é apenas aparente no que diz respeito à 

fiscalização concreta aonde se discorde mais da interpretação dada pelo julgador de primeira 

instancia do que propriamente da lei, na fiscalização abstrata por omissão aonde apenas se declare 

a ausência inconstitucional de norma, estando tal conflito mais evidente na fiscalização sucessiva 

abstrata aonde o tribunal poderá atuar com poderes de destruição da norma e até mesmo com base 

no princípio da igualdade produzir sentenças com acréscimos normativos.543 

 

Segundo o Autor, tal conflito pode existir em diferentes situações normativas, pois no 

fundo a separação de poderes não existe apenas entre os poderes constituídos e sim entre o poder 

constituinte e os poderes constituídos. E no que se refere aos diretos fundamentais haveria 

distinção entre a concretização jurídica interpretativa e uma concretização jurídica política das 

normas constitucionais, tendo assim conseqüências diversas na fiscalização exercida pelos 

tribunais constitucionais.  Entendendo ainda, que em relação a diretos, liberdade e garantias aonde 

a atuação da administração pública é feita mediante reserva de lei parlamentar não é dado ao 

Tribunal Constitucional exigir o mesmo nível de densidade para todas as matérias sobre o 

                                                           
541 BRITO, José de Sousa e. Jurisdição constitucional e princípio democrático. In Legitimidade e Legitimação da justiça 

Constitucional. Colóquio no 10º aniversário do Tribunal Constitucional. Coimbra: Coimbra editora. 1995. p. 40 
542 BRITO, José de Sousa e. Jurisdição constitucional e princípio democrático. In Legitimidade e Legitimação da justiça 

Constitucional. Colóquio no 10º aniversário do Tribunal Constitucional. Coimbra: Coimbra editora. 1995. p.46/47. 
543  ANDRADE, J. C. Viera de. Legitimidade da justiça constitucional e princípio da maioria. . In: Legitimidade e Legitimação da 

justiça Constitucional. Colóquio no 10º aniversário do Tribunal Constitucional. Coimbra: Coimbra editora. 1995. p. 80. 
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assunto,544resolvendo-se a questão com a aplicação equilibrada do princípio da divisão de poderes 

e não apego ao formalismo por muitas vezes esconder timidez ou arrogância.  

 

Estamos analisando a legitimidade do tribunal constitucional para com suas decisões 

garantir a constituição e em ultima instancia a democracia no sentido de que aferiram se o órgão 

responsável pela lei ou ato normativo agiu legitimamente ou não, ressaltando, que tal legitimidade 

pode ou não ser indiciária da legitimidade para a promoção da mutação por via jurisprudencial, 

mas é basilar para a compreensão dos termos em que se coloca a Corte constitucional no sistema 

jurídico. 

 

A base da legitimidade do tribunal esta de fato na constituição. Poderia ser colocada 

em termos sociológicos formulados por Max Weber, por exemplo, como garantidor da 

permanência da própria constituição na medida em que a continuidade desta remete ao consenso 

de cidadãos, das instituições e em particular dos órgãos democráticos que intervêm na sua 

designação, defendendo assim o próprio contrato social e a sociedade democrática e a toda 

vontade de poder mesmo democrático545, que seriam o próprio limite desta atuação546. 

 

A previsão da corte constitucional apenas tem sentido em um regime democrático, 

aonde aliais, apenas encontra sentido o próprio fundamento global da constituição e do seu 

constitucionalismo, por ser a democracia verdadeira ambiente com respeito ao pluralismo social e 

político, conservando, promovendo e alargando o consenso constitucional547.  

 

Ao contrário do que possa parecer, o consenso é ideia democrática, desde que obtido 

livremente e perante cidadãos conhecedores das nuances políticas e sociais da sociedade em que 

vivem. Por isso, a garantia do consenso na argumentação concreta da constituição é forma radical 

de democracia.  

 

                                                           
544 No que discordamos em parte, tendo em vista que a densidade suficiente, embora possa variar, deve ser a necessária para que o 

direto seja aplicável, que gere um direito subjetivo. 
545 Uma sociedade democrática é a que renunciou à hipóstase do domínio absoluto, mesmo que se trate de vontade geral. 
546 PIRES, Francisco Lucas. Legitimidade da justiça constitucional e princípio da maioria. . In Legitimidade e Legitimação da 

justiça Constitucional. Colóquio no 10º aniversário do Tribunal Constitucional. Coimbra: Coimbra editora. 1995. p. 168/169. 
547 PIRES, Francisco Lucas. Legitimidade da justiça constitucional e princípio da maioria. . In Legitimidade e Legitimação da 

justiça Constitucional. Colóquio no 10º aniversário do Tribunal Constitucional. Coimbra: Coimbra editora. 1995. p. 170 
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Lucas Pires entende que a democracia precisa ser garantida contra seus débitos 

(liberalistas) e contra seus excessos (democratistas),548 afirmando que os diretos fundamentais 

estariam justamente entre estes dois perigos, devendo o tribunal arbitrar as diferentes 

legitimidades democráticas, as diferentes maiorias (legislativa e presidencial) e justamente deste 

equilíbrio entre controle e maioria, obtido através de método que em atitude interpretativa deixe o 

legislador exprimir-se e por outro lado garantindo o maior acesso possível aos cidadãos adviria a 

maior legitimação possível549.  

 

Com a iniciativa do controle também na mão dos mais fracos, ao lado da promoção 

dos diretos fundamentais e das minorias hipossuficientes, muito mais do que ao lado dos demais 

poderes a legitimação democrática do tribunal Constitucional estaria evidente, a saída para a 

promoção da paz social estaria muito mais na auto regulação da sociedade do que em um 

heterocontrole, uma hetero regulação. 

 

E nesta perspectiva, a atuação do tribunal mesmo que mutacional inserida em um 

ambiente democrático capaz de garantir a participação de diversos setores da sociedade, por sua 

vez conscientes criticamente de sua condição social e dos objetivos enquanto povo ou nação, e que 

visasse justamente a promoção dos diretos e garantias fundamentais, paz e bem estar social, à 

exemplo da previsão constitucional existente nas constituições do Equador e da Bolívia, já 

mencionadas anteriormente, estaria amplamente legitimada e inserida num contexto de promoção 

e garantia do estado democrático de direto. 

 

O Min. do STF Luiz Roberto Barroso em seu voto no HC 124306-RJ assim se 

posicionou: ―Após a Segunda Guerra Mundial, os direitos fundamentais passaram a ser tratados 

como uma emanação da dignidade humana, na linha de uma das proposições do imperativo 

categórico kantiano: toda pessoa deve ser tratada como um fim em si mesmo, e não um meio para 

satisfazer interesses de outrem ou interesses coletivos. Dignidade significa, do ponto de vista 

subjetivo, que todo indivíduo tem valor intrínseco e autonomia. Os direitos fundamentais 

vinculam todos os Poderes estatais, representam uma abertura do sistema jurídico perante o 

sistema moral e funcionam como uma reserva mínima de justiça assegurada a todas as pessoas. 

Deles resultam certos deveres abstenção e de atuação por parte do Estado e da sociedade. Após a 

                                                           
548 No que não concordamos por entender que a função primeira de uma constituição é justamente promover aos diretos e garantias 

fundamentais. 
549 PIRES, Francisco Lucas. Legitimidade da justiça constitucional e princípio da maioria. . In Legitimidade e Legitimação da 

justiça Constitucional. Colóquio no 10º aniversário do Tribunal Constitucional. Coimbra: Coimbra editora. 1995. p. 172. 
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Segunda Guerra Mundial, os direitos fundamentais passaram a ser tratados como uma emanação 

da dignidade humana, na linha de uma das proposições do imperativo categórico kantiano: toda 

pessoa deve ser tratada como um fim em si mesmo, e não um meio para satisfazer interesses de 

outrem ou interesses coletivos. Dignidade significa, do ponto de vista subjetivo, que todo 

indivíduo tem valor intrínseco e autonomia. Característica essencial dos direitos fundamentais é 

que eles são oponíveis às maiorias políticas. Isso significa que eles funcionam como limite ao 

legislador e até mesmo ao poder constituinte reformador (CF, art. 60, § 4º) 9 . Além disso, são eles 

dotados de aplicabilidade direta e imediata, o que legitima a atuação da jurisdição constitucional 

para a sua proteção, tanto em caso de ação como de omissão legislativa‖. 

 

Ingo Wolfgang Sarlet a respeito do alcance da proteção outorgada aos diretos 

fundamentais ensina que a respeito destes se aplica a tese da preservação de seu núcleo essencial, 

razão pela qual, apenas eventuais restrições, desde que não invasivas no cerne do direto 

fundamental podem ser toleradas, fato este que apenas pode ser totalmente compreendido à luz do 

caso concreto. Devido à previsão constitucional, no Brasil, com o art. 5º, §1º da constituição de 

1988 vigora ainda o princípio da aplicabilidade imediata dos diretos fundamentais, não podendo 

sequer outra norma constitucional esvaziar tal força jurídica privilegiada. Ao utilizar-se o 

constituinte de expressões como (abolir e tendente a abolir no art. 60, §4º) o mesmo parece ter 

querido preservar em qualquer hipótese o cerne de cada direto fundamental, mesmo que implícito 

como o da dignidade da pessoa humana que na carta de 1988 que não se encontra expressamente 

enunciado550. 

 

Se se admite com base nas teorias de Carl Schmitti, Canotilho e Loewesntein, por 

exemplo, até mesmo a existência dos chamados limites implícitos, que seriam limitações á 

reformas constitucionais baseadas em diretos sequer consagrados no texto, por entenderem 

desnecessária a declaração da inalterabilidade de determinados princípios, muito mais defensável 

a tese de que tais diretos implícitos podem ser aplicados de forma a alterar regras da constituição 

desde que como forma de garantir lhes a aplicação e se possível, em seu grau máximo551. 

Neste capítulo, a fim de concluir nosso entendimento, com base na doutrina mais 

abalizada, verificamos as questões a cerca do poder que gera as normas constitucionais e sua fonte 

de legitimidade. Vimos que o Poder constituinte e suas bases na soberania popular não condizem 

                                                           
550

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3ª Ed. Ver. Atul. e ampl. Porto Alegre: Livraria do advogado. 

p. 388. 
551

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3ª Ed. Ver. Atul. e ampl. Porto Alegre: Livraria do advogado. 

p. 374. 
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com a realidade dos fatos. O conceito de povo deve ser levado a sério enquanto uma realidade, 

pois a democracia apresenta-se hoje, muito em termos de técnica de representação e legislação, ou 

seja, em termos de dominação, devendo o conceito ser posto de forma a garantir de fato uma 

legitimação democrática. 

 

Diante do fato de que fatores reais de poder usrupam o poder do povo e o exercem em 

seu próprio nome, temos como questionável a alegação da ilegitimidade das mutações em razão de 

usurpação do poder do povo através do judiciário, tendo em vista que nem o poder legislativo 

representa, ou recebeu seus poderes de um povo consciente e com real direito de escolha. 

 

O professor Michelle Carducci, sem negar esta representatividade, entende que a 

adoção da teoria da moderação militante e abertura às mutações que representem efetivamente a 

participação popular, garantindo direitos à pluralidade de indivíduos legitimaria a decisão sendo 

este um de seus limites, ou seja, as mutações positivas, que reconheçam a diversidade e garantam 

a paz social à comunidade seriam válidas e legítimo seria o Tribunal Constitucional para 

reconhecê-las, citando exemplos de mutação já constitucionalmente previsto nas constituições do 

Equador e da Bolívia. 

A respeito da importância dos diretos fundamentais pode se analisar os fundamentos 

da atividade dos tribunais constitucionais denominadas de ativismo e também a atividade que os 

legitima a exercer o controle de constitucionalidade, a despeito de teorias que alegam o caráter 

contramajoritário, não eletivo que sustentam a tese contrária ao exercício de tal controle. 

 

Desta forma, podemos concluir que a legitimidade das mutações constitucionais 

variará conforme o conteúdo da decisão e conforme a capacidade dos jurisdicionados de todas as 

classes sociais de intervir eficazmente na decisão, sendo esta capaz de contribuir positivamente 

para afirmação da constituição enquanto estatuto de garantia e promoção dos diretos e garantias 

fundamentais dos particulares perante o Estado. Em contrário, aonde a decisão apenas reforce 

privilégio de castas tradicionais, reduza direitos e não efetive garantias previstas até mesmo no 

âmbito das normas constitucionais não escritas, não haverá legitimidade do Tribunal a sustentar a 

validade das efetivas mutações, embora reconheçamos que dentro do âmbito dos fatores reais de 

poder a mesma possa vir a ser aplicada sendo a decisão dotada de validade e eficácia, mesmo 

contrariando a norma e mais gravemente, o espírito da constituição.  
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CONCLUSÃO 

 

Diante do trabalho ora exposto, podemos afirmar que as mutações constitucionais 

estão longe de ser problema a ser resolvido pelo direto positivo, por derivarem justamente de 

relações de poder entre os diversos poderes constituídos e justamente se afirmarem através da 

preponderância de um poder sobre os demais, o que poder ser pontual e identificado na 

prevalência de determinado ato, que pode ser judicial, administrativo ou executivo. 

 

No âmbito restrito deste estudo, que se refere à mutações constitucionais decorrentes 

de decisões judiciais proferidas pelas cortes constitucionais, pudemos analisar, mesmo tendo por 

base conceito não doutrinariamente pacífico, alguns aspectos que levariam a que a mesma 

ocorresse, bem como, teorias que visam entender o instituto.  

 

Foi possível verificar que a maior questão envolvida se refere ao fato de a doutrina 

tradicional entender como fonte da legitimidade do Poder Constituinte, o poder recebido pelo 

povo para ser exercido de forma representativa. Ainda segundo a doutrina clássica, tal poder seria 

inicial, ilimitado e incondicionado, e estabelecido de forma a se protrair no tempo condicionando 

em seu próprio texto os limites de sua reforma. 

 

Ocorre que, na prática sociológica constitucional verificam-se duas constituições: a 

real e a estabelecida juridicamente. Identifica-se ainda que os critérios estabelecidos 

constitucionalmente para a alteração das constituições sofrem pressões advindas do mundo dos 

fatos e das relações empíricas, que muitas das vezes não são suficientes para impedir sua 

alteração. 

 

Esta alteração pode vir mesmo sem que se macule seu texto, de forma a que com o 

passar dos tempos, as leituras a cerca dos seus dispositivos feitas pelos tribunais façam destoar o 

texto da práxis. 

 

Uma vez constatado que o fenômeno da mutação é de difícil enquadramento teórico, 

por ser eminentemente empírico, que seus limites, formas e alcance não foram identificados de 

forma rigorosa na doutrina e que o mesmo tem ocorrido com certa freqüência, ao menos na corte 

constitucional brasileira, buscou-se identificar casos aonde sua delimitação pudesse contribuir de 

forma positiva para o desenvolvimento do ordenamento jurídico e constitucional. 



244 
 

 

Ao contrário da doutrina clássica que identifica o poder constituinte como advindo do 

povo que remonta o contrato social de Rousseau concebido como um pacto legítimo através do 

qual os homens, não obstante terem perdido a liberdade natural, teriam ganhado em troca a 

liberdade civil, identificamos que atualmente, e mesmo à época de seu desenvolvimento, esta 

teoria não condiz com a realidade. 

 

Em nenhum momento os homens, não obstante deterem tal poder, o delegaram para 

seus representantes de forma espontânea; e ao mesmo tempo, em nenhum momento tais 

representantes se comprometeram com os ideais eminentemente populares, não passando as 

benesses populares de meras concessões feitas pelos detentores do poder econômico e político de 

uma dada sociedade. 

 

A concessão mais importante feita pelos detentores do poder político e econômico 

para os cidadãos é justamente a previsão da garantia aos diretos fundamentais. Com base nestes 

diretos, as constituições concebidas sob uma ordem pretensamente democrática, visa garantir o 

mínimo de dignidade à seus jurisdicionados. 

 

Em países, como o Brasil, aonde até mesmo estas garantias não são observadas na 

prática pelos ―representantes‖ eleitos, cabe ao judiciário, utilizando-se do protagonismo dado pela 

constituição, optar por compelir o poder público a cumprir com os preceitos constitucionais, 

mesmo que para tanto, venha a alterar o sentido de alguma norma constitucional expressa. 

 

Partindo-se desta realidade, e após a exposição das teorias que legitimam as cortes 

constitucionais para o controle da constitucionalidade, podemos perceber que a legitimidade do 

órgão jurisdicional para proferir decisões que modificam o sentido do texto das constituições é 

aferida na medida em que as mesmas são proferidas de forma a garantir a eficácia da norma 

fundamental como um todo e não apenas em um ou outro dispositivo isolado e com esta postura se 

estará garantindo o que Konrad Hesse denominou de a força normativa da Constituição. 

 

À respeito da representatividade que o órgão jurisdicional não possuiria, cabe dizer, 

que, como constatou Norberto Bobbio, o termo representação nas democracias representativas 

envolve uma pessoa com característica bem definida que: ou possui confiança do corpo eleitoral, 

mas que, uma vez eleito, não é mais responsável perante seus próprios eleitores, não sendo seu 
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mandato revogável, ou é responsável diretamente perante os seus eleitores exatamente porque 

convocado a tutelar os interesses geris da sociedade civil e não os interesses particulares desta ou 

daquela categoria proibindo-se o chamado mandato imperativo. 

 

Á crítica e a não adoção ao mandato imperativo e, portanto à representação como uma 

relação fiduciária inserida em uma ideologia burguesa, retira o caráter representativo real não só 

do poder legislativo, quanto do poder constituinte enquanto representação do poder soberano do 

povo, desta forma, fragilizando o argumento da ilegitimidade do chamado poder constituinte 

difuso então exercido pelo poder judiciário ao promover mutaçãoes que garantam direitos 

fundamentais. 

 

Outra crítica feita à legitimidade das cortes constitucionais para o controle de 

constitucionalidade que também pode ser rebatida no que se refere também às mutações é a 

suposta ofensa ao princípio da maioria. Vimos que parte da doutrina advoga a tese de 

ilegitimidade das cortes de cúpula para assuntos constitucionais, baseando-se no fato de que 

normas votadas por membros eleitos e aprovadas conforme regras da maioria seriam sim 

legítimas, não podendo ser revistas por órgão não eletivo e composto por numero ínfimo de 

membros. 

 

Após a análise das tórias que advogam a legitimidade das cortes mencionadas, 

verifica-se que a legitimidade destas advém justamente de seu caráter contramajoritário e da 

possibilidade de análise técnica das questões, além de maior contato com a situação dada à época 

dos fatos sob os aspectos sociais e respeito ao pluralismo inseridos na teoria da moderação 

militante como forma de aplicação mais justa da constituição, independente de maiorias que 

possam ser efetivas apenas no âmbito do legislativo. 

 

Aliado à este fato, podemos concluir que não obstante consideremos ilegítima a 

mutação constitucional que seja proferida de forma danosa ao ordenamento jurídico preterindo 

norma constitucional cogente, verificamos que ante a supremacia dos diretos fundamentais e 

importância da prevalência dos mesmos na garantia de direitos básicos dos cidadãos e da 

dignidade da pessoa humana em suas mais variadas acepções que vão desde o acesso á justiça até 

a dignidade da pessoa humana, as mutações constitucionais que se operarem por via jurisdicional 

de modo a implementar, garantir e reconhecer diretos fundamentais serão válidas e o órgão 

legitimo para a sua prolação será a corte constitucional uma vez que a função da constituição é o 
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bem estar da população e a promoção da paz social com garantia do bem estar geral e desta forma, 

ao dar interpretação diversa a norma constitucional, de modo a enaltecer diretos fundamentais é 

estar guardando e promovendo a constituição como um todo. 

 

No Brasil de hoje, aonde a corte constitucional encontra-se severamente criticada, 

precisamos de mais decisões neste sentido, pois apenas uma atuação que garanta os diretos da 

população, principalmente a menos favorecida, e que promova a igualdade social e econômica 

será atuação verdadeiramente conforme a constituição e cabe à toda sociedade jurídica fiscalizar a 

fundamentação das decisões a fim de impedir a consolidação de entendimentos mutacionais que 

afrontem a constituição e a rede de proteção por ela estabelecida a seus cidadãos. 
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