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RESUMO 
O controle de constitucionalidade adotado no Brasil é o jurisdicional misto. Nesse modelo, 
coexistem o controle concentrado, de origem austríaca, e o controle difuso, de origem norte 
americana. Os efeitos da decisão em cada controle são distintos. No concentrado, o efeito é 
vinculante e erga omnes, no difuso, para se atingir o mesmo resultado é necessária a atuação 
do Senado Federal por meio de resolução na forma do art. 52, X da Constituição federal. 
Nesse contexto, a teoria da abstrativização do controle difuso, sugere uma nova interpretação 
acerca do papel do Senado Federal no sentido de atribuir-lhe a função de somente dar 
publicidade as decisões da Suprema Corte. Todavia, a tese de mutação constitucional sem a 
devida participação do Poder Legislativo viola o principio da separação dos poderes. 
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ABSTRACT 
The constitutionality control adopted in Brazil is the mixed jurisdictional. In this model, the 
concentrated control, of Austrian origin, and the diffuse control, of North American origin,  
coexist. The effects of the decision in each control are different. In the concentrate, the effect 
is binding and erga omnes, in diffuse, in order to achieve the same result, the Federal Senate 
action is necessary through resolution in the form of art. 52, X of the federal Constitution. In 
this context, the theory of the abstractivization of diffuse control suggests a new interpretation 
about the role of the Federal Senate in the sense of assigning it the function of only 
publicizing the decisions of the Supreme Court. However, the thesis of constitutional 
mutation without the proper participation of the Legislative Branch violates the principle of 
the separation of branches. 
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O presente trabalho tem por objetivo analisar o papel do Senado Federal no controle 

difuso de constitucionalidade, assim como o posicionamento apresentado pelo Supremo 

Tribunal Federal em julgamentos recentes no sentido de admitir a mutação constitucional do 

art. 52, X da Constituição federal de 1988. 

No sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, as decisões tomadas 

em sede de controle difuso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal não tem a 

capacidade de isoladamente produzirem efeitos contra todos. Cabe ao Senado Federal na 

forma do art. 52, X, suspender a execução da lei inconstitucional por meio de resolução, é a 

partir desse momento que a decisão produz efeitos erga omnes.

Com o intuito de conferir uma nova interpretação à função senatorial e numa clara 

amplificação dos poderes conferidos ao Supremo Tribunal Federal, surge na doutrina a teoria 

da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade exercido pela Suprema Corte. 

Não obstante o seu inicial afastamento pela Corte, essa parece ser a nova tendência a ser 

seguida pela maioria dos membros da casa.  

Por outro lado, tal posicionamento é alvo de críticas por juristas sob o argumento de 

usurpação de competência e indevida mutação constitucional. É nesse contexto que 

apresentaremos os argumentos despendidos por ambos os lados.  

2 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

Para Lenza (2018, p.95-96), a partir da teoria de Hans Kelsen, a Constituição 

positivada assume papel de norma de validade de todo o sistema jurídico infraconstitucional. 

Tal sistema é escalonado, de forma que a norma de hierarquia inferior busca sua validade na 

norma de hierarquia imediatamente superior, e esta na norma posta acima, até se alcançar o 

topo do sistema que é a própria Constituição.  

Essa hierarquização de normas consagra o principio da supremacia da Constituição. 

Dessa forma, as normas de hierarquia inferior devem ser editadas sempre respeitando os 

(SILVA, 2013, p.48). 

Com o objetivo de garantir esse princípio, a ordem jurídica concebeu um conjunto de 

mecanismos destinados a invalidar e/ou paralisar a eficácia dos atos que contravenham a 
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Além da supremacia da Constituição, figura também como pressuposto de 

funcionamento do controle de constitucionalidade, a existência de uma Constituição rígida, ou 

seja, aquela que exige um processo legislativo mais complexo para sua alteração quando 

comparado às demais normas infraconstitucionais. Essa é a classificação da nossa 

Constituição federal de 1988, como se pode concluir a partir de suas regras especificas 

previstas no art. 60, que como exemplo citamos: iniciativa de proposta de emenda 

constitucional restrita a certos entes, votação em dois turnos em cada casa do congresso 

nacional e quórum de aprovação elevado de 3/5 dos respectivos membros.  

2.1 As classificações do controle de constitucionalidade  

A doutrina adota diferentes tipos de critérios para classificar os tipos de controle de 

constitucionalidade. Dentre esses critérios, os mais recorrentes são: quanto ao momento do 

controle, o repressivo e o posterior; quanto ao órgão de controle, o político e o jurisdicional,  

quanto ao órgão jurisdicional que exerce o controle, o difuso e o concentrado e quanto a via 

de controle, a via principal e a via incidental. A seguir abordaremos de forma suscinta cada 

uma dessas classificações.  

2.1.1 Classificação quanto ao momento 

No que se refere ao momento de controle da norma, há o controle repressivo que  tem 

por objetivo impedir que normas que contenham vícios penetrem no ordenamento jurídico. 

Tal controle pode ser exercido no âmbito dos três poderes. Inicialmente, no poder legislativo, 

por meio dos pareces das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania em que se analisará 

se a proposta de lei ou emenda padece de qualquer vício de inconstitucionalidade. Aprovada 

no Congresso Nacional o projeto de lei, e somente nesse caso, segue para a sanção ou veto do 

Poder Executivo. Nesse momento, o Presidente poderá exercer o controle preventivo, ao vetar 

o projeto quando considerá-lo inconstitucional (veto jurídico) ou contrário ao interesse 

público (veto político). Há, ainda, a possibilidade de o Judiciário exercer o controle 

preventivo por meio de mandado de segurança impetrado por parlamentar para garantir sua 

participação em um processo legislativo em conformidade com a Constituição.  

Após a conclusão do processo de formação da norma e a sua entrada no ordenamento 

jurídico, o momento de controle passa a ser o repressivo. No ordenamento jurídico brasileiro, 

via de regra, o controle repressivo é exercido através do sistema jurisdicional misto em que o 
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Poder Judiciário por intermédio tanto do controle concentrado e quanto do controle difuso 

aprecia a constitucionalidade das normas.  

Como exceções a essa regra, Lenza (2018, p. 283-286) menciona casos em que o 

Poder Legislativo e o Poder Executivo exercem o controle repressivo. O primeiro quando o 

Congresso Nacional de susta os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites da delegação legislativa e quando apreciar as medidas provisórias 

editadas pelo Presidente da República na forma dos arts. 49, V e art. 62 da Carta Magna, 

respectivamente. O segundo se refere a possibilidade do Poder Executivo deixar de aplicar lei 

que considerar inconstitucional.  

2.1.2 Classificação quanto ao órgão de controle  

No que diz respeito ao órgão de controle, segundo Barroso (2016, ebook) o controle 

será político quando houver órgão de natureza eminentemente política incumbido da tarefa de 

zelar pelas normas constitucionais. Como exemplo, podemos citar o caso francês em que o 

Conselho Constitucional é o órgão político responsável pela guarda da Constituição. Cabe 

ressaltar ainda os exemplos de controle político em nosso ordenamento citados pelo referido 

autor, como o exercício do poder de veto (jurídico) pelo chefe do Executivo e a rejeição de 

projeto de lei considerado inconstitucional pelas comissões de Constituição e Justiça do 

Congresso Nacional.  

Conforme abordado no subtópico anterior, diferente do controle político o sistema de 

controle de constitucionalidade adotado no Brasil é o jurisdicional. Nesse sistema cabe ao 

Poder Judiciário dar a palavra final sobre a inconstitucionalidade de qualquer norma. Para 

tanto, há o controle concentrado, quando um único órgão detém a prerrogativa de exercer o 

controle constitucional, e o controle difuso quando qualquer juiz ou tribunal pode declarar a 

inconstitucionalidade. 

Considerando a importância e a complexidade do tema, a classificação quanto ao 

órgão jurisdicional de controle, concentrado e difuso, será aprofundada em tópicos próprios a 

seguir. 

2.1.3 Classificação quanto à via de controle 

Ao utilizarmos como critério a via de controle, teremos duas classificações quanto à 

forma de controle de constitucionalidade. A primeira é definida como controle pela via 
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incidental ou via de exceção ou defesa, em que a controvérsia constitucional é enfrentada pelo 

juízo a partir de um caso concreto levado a sua apreciação. Nesse sentido, Lenza 

-se algo ao juízo, fundamentando-se na inconstitucionalidade de uma lei 

ou ato normativo, ou seja, a alegação de inconstitucionalidade será a causa de pedir 

processual

A segunda classificação é denominada controle pela via principal, via abstrata ou via 

de ação, em que cabe ao juízo apreciar a constitucionalidade não mais por meio de conflito 

em um caso concreto, mas sim ao confrontar a norma positivada em si com a Constituição. O 

pedido principal da demanda passar a ser a própria declaração de inconstitucionalidade.  

 Nas palavras de Cavalcante Filho (2017, p.287), no ordenamento jurídico pátrio é 

recorrente a associação por um lado, entre controle concentrado e a via abstrata, e por outro, 

entre controle difuso e via incidental.  

3 O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE  

O controle de concentrado de constitucionalidade tem sua origem na Constituição 

Austríaca de 1920. Nas lições de Barroso (2016,ebook), nesse modelo o controle de 

constitucionalidade é exercido por meio de órgão especialmente criado para essa função. É 

conhecido como modelo austríaco de controle, adotado nos tribunais constitucionais 

europeus. 

No ordenamento jurídico pátrio, o controle concentrado tem seus primeiros traços com 

a introdução da ação direta de inconstitucionalidade interventiva ou representação 

interventiva, pela Constituição de 1934, tendo como legitimado exclusivo para sua  

propositura o Procurador Geral da República e como órgão julgador originário o Supremo 

Tribunal Federal. Posteriormente, por meio da Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, 

surge no Brasil a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), também de competência 

originária do STF, para apreciar a constitucionalidade de leis ou atos normativos, federais ou

estaduais. A legitimidade ativa exclusiva para propor referida ação permaneceu na figura do 

Procurador Geral da República até o advento da Constituição de 1988, quando houve a 

ampliação do rol para os legitimados insculpidos art. 103. 

As inovações trazidas pelo constituinte de 1988 se estenderam a criação de 

instrumentos como a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO),prevista no 

art. 103, §2.º, para combater as omissões legislativas, e a possibilidade de criação da  

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) na forma do art. 102, 
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parágrafo único, redação original.  

Já em 1993, por intermédio da Emenda Constitucional n. 3, foi adicionada a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC), que diferente da ADI, tem por objeto declarar a 

constitucionalidade de determinada norma. Essa polaridade entre ADC e ADI, caracteriza o 

que é denominado como ações dúplices ou ambivalentes, ou ainda, como ações com sinais 

trocados, vez que da procedência do pedido em uma decorre a improcedência do pedido na 

outra. Como reforço dessa ideia, a Reforma do Judiciário feita pela Emenda Constitucional n. 

45 de 2004, além de expandir os legitimados para propor ADC, que passaram a ser os mesmo 

da ADI, igualou os efeitos erga omnes e vinculante para ambas as ações. 

Assim sendo, o controle concentrado de constitucionalidade é exercido pelo Supremo 

Tribunal Federal através dos instrumentos previstos em nossa Constituição de 1988: ação 

direta de inconstitucionalidade (genérica) (art. 102, I, a); ação declaratória de 

constitucionalidade (art. 102, I, a); ação direta interventiva (art. 36, III); ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º); e arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (art. 102, § 1º). De modo geral, as decisões tomadas em sede de controle 

concentrado terão efeito vinculante e eficácia erga omnes, além do efeito retroativo, ex tunc. 

4 O CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE 

O controle difuso permite que qualquer juiz ou tribunal exerça, ao se deparar com 

controvérsia constitucional em um caso concreto (via incidental), o controle de 

constitucionalidade. Sua origem histórica remonta a decisão proferida pela Suprema Corte 

Norte-Americana, em 1903, no celebre caso Marbury vs Madison. A controvérsia chegou a 

Suprema Corte quando William Marbury, que fora nomeado juiz de paz por John Adams nos 

instantes finais de seu mandato como presidente, teve a entrega de seu ato de investidura 

negada por James Madison, então Secretário de Estado nomeado pelo novo governo de 

Thomas Jefferson.  

A par da negativa, Marbury impetrou, em 1901, writ of mandamus com base em lei de 

1789 denominada Judiciary Act, que determinava ser competência da Suprema Corte julgar 

ações daquela espécie. Após dois anos, em 1903, a Suprema Corte enfrentou a questão, 

quando John Marshall, Presidente da Corte, ponderou se uma lei federal poderia atribuir 

competência originária aquele tribunal em claro conflito de normas com a Constituição 

americana que não tinha em seu corpo tal previsão. Ao final do julgamento, estabeleceu-se a 

supremacia da Constituição em relação aos demais atos normativos, e consequentemente, a 
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nulidade da lei federal. Nas palavras de Barroso (2016, p.29): 

Marbury v. Madison, portanto, foi a decisão que inaugurou o controle de 
constitucionalidade no constitucionalismo moderno, deixando assentado o princípio 
da supremacia da Constituição, da subordinação a ela de todos os Poderes estatais e 
da competência do Judiciário como seu intérprete final, podendo invalidar os atos 
que lhe contravenham. Na medida em que se distanciou no tempo da conjuntura 
turbulenta em que foi proferida e das circunstâncias específicas do caso concreto, 
ganhou maior dimensão, passando a ser celebrada universalmente como o 
precedente que assentou a prevalência dos valores permanentes da Constituição 
sobre a vontade circunstancial das maiorias legislativas. 

No Brasil, segundo Lenza (2018, p.265) o controle difuso de constitucionalidade foi 

instaurado pela Constituição de 1891 e, desde então, manteve-se estável em nosso 

ordenamento, sofrendo influência apenas das alterações trazidas pela Constituição de 1934. 

Dentre elas, citamos a cláusula de reserva de plenário, em que a declaração de 

inconstitucionalidade só poderia ser feita pela maioria absoluta dos membros do tribunal, e o 

papel atribuído ao Senado Federal de suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou ato 

declarado inconstitucional em decisão definitiva.  

Desse modo, conforme introduzido no item 2.1.2  Classificação quanto ao órgão de 

controle, no Brasil, adota-se o sistema jurisdicional misto de controle, em que coexistem de 

um lado o controle concentrado, de origem austríaca, pela via abstrata e o controle difuso, 

baseado no sistema americano, pela via incidental. 

5 OS EFEITOS DA DECISÃO EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO E O PAPEL DO 

SENADO FEDERAL 

A decisão proferida por juiz singular, em sede de controle difuso, possui efeitos inter 

partes, ou seja, adstrito as partes do processo e ex tunc, vez que retroage para declarar a 

nulidade da lei. Tradicionalmente, para que seja possível atribuir efeito erga omnes a essa 

decisão faz-se necessária a atuação do Senado Federal, após o pronunciamento definitivo feito 

pelo Supremo Tribunal Federal.  

Por meio da interposição de recurso extraordinário, é possível levar a conhecimento da 

Suprema Corte controvérsia sobre questão constitucional aplicada a um caso concreto. Dessa 

forma, o tribunal, reconhecendo a repercussão geral do recurso na forma do art. 102, §3º da 

CF/88 , passa a apreciar de forma incidental a compatibilidade da lei com a Constituição, e 

                                                  
 Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 

declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 
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desde que pela maioria absoluta do plenário pode declarar a inconstitucionalidade da lei.  

Ao contrário das decisões definitivas proferidas em sede de controle concentrado, a 

decisão no controle difuso, por si só, não tem o condão de produzir efeitos erga omnes. Cabe 

ao Senado Federal, na forma do art. 52, X da CF/88, por meio de resolução, suspender no 

todo ou em parte lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Somente a 

partir desse momento a decisão poderá produzir efeitos contra todos.  

Não obstante o modelo de controle difuso adotado em 1891, conforme Mendes e 

Branco (2017, ebook), essa foi a saída que o legislador encontrou para dar generalidade as 

decisões do Supremo Tribunal Federal, em paralelo com o stare decisis do direito norte-

americano que atribui efeito vinculante e contra todos as decisões daquela Suprema Corte.  

Há grande divergência doutrinária no que concerne ao efeito temporal atribuído à 

resolução do Senado Federal, e sem maiores digressões quanto ao tema do presente trabalho, 

parece figurar de forma majoritária a posição no sentido de conceder-lhe efeito ex nunc.

Acerca da natureza jurídica do ato senatorial, Luís Roberto Barroso (2016, p. 106-107) 

ressalta a natureza discricionária do mesmo ao afirmar -se de ato político, não sujeito a 

prazo, podendo o Senado suspender o ato normativo, no todo ou em parte, ou simplesmente 

não suspendê-lo, negando, assim, a extensão erga omnes

Quanto ao poder conferido ao Senado Federal em relação à decisão da Suprema Corte, 

são os pedagógicos ensinamentos de Lenza (2018, p. 304), em sentido de vinculação a 

extensão da matéria decidida: 

Senado Federal ampliar, interpretar ou restringir a extensão da decisão do STF. Se 
toda a lei foi declarada inconstitucional pelo STF, em controle difuso, de modo 
incidental, se entender o Senado Federal pela conveniência da suspensão da lei, 
deverá fazê- m relação a toda a lei que já havia sido 
declarada inconstitucional, não podendo suspender menos do que o decidido pela 
Excelsa Corte. 

Portanto, o Senado Federal tem livre autonomia política para decidir se confere ou 

não, efeito erga omnes as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 

controle difuso, mas quando optar pela edição da resolução suspensiva deve ter sua atuação 

limitada à extensão da decisão.  

                                                  
 Convergente com o levantamento realizado por Clèmerson Merlin Clève em A fiscalização abstrata de 

constitucionalidade no direito brasileiro, p.122, estão os posicionamentos de Themístocles  Cavalcanti, Oswaldo 
Aranha Bandeira de Melo, José Afonso da Silva, Nagib Slaibi Filho, Anna Cândida da Cunha Ferraz e Regina 
Macedo Nery Ferrari. No sentido oposto, o próprio autor, além de Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Napoleão 
Nogueira da Silva e Marcelo Caetano. 
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6 A PERSPECTIVA DE MUTAÇÃO CONSTITUICIONAL DO ART. 52, X DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Apesar de consolidado em nosso ordenamento jurídico, o mecanismo erigido para 

conceder efeitos erga omnes às decisões em controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal 

enfrenta críticas por parte da doutrina quanto a sua função sob a égide da Constituição de 

1988. Nesse contexto, surgiu uma corrente doutrinária no sentido de afirmar que a decisão 

emanada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso, por si só, já seria dotada 

de efeito erga omnes e vinculante, não havendo a necessidade de intervenção do Senado 

Federal na forma do art. 52, X da CF/88.  

Nessa linha de pensamento, os juristas Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco em sua obra (MENDES; BRANCO, 2017) compilam densos argumentos no sentido 

de dar uma nova interpretação acerca da função do Senado Federal, concluindo pela tese de 

mutação constitucional do art. 52, X.  

Primeiramente, sustentam os autores, que a Constituição federal de 1988 trouxe 

mudanças para o sistema de controle jurisdicional misto adotado no Brasil, com o 

fortalecimento do controle concentrado por meio da ampliação dos legitimados 

propositura da ação direta de inconstitucionalidade (art. 103), permitindo que, praticamente, 

as controvérsias constitucionais mais relevantes sejam submetidas ao Supremo Tribunal 

 Mendes e Branco (2017, ebook).

Destacam, também, as vantagens do controle pela via abstrata, por exemplo, o já 

citado amplo rol de legitimados e a celeridade processual, com a possibilidade de obter a 

suspensão da eficácia do ato impugnado, a partir do deferimento de medida cautelar. Esses 

aspectos e os efeitos típicos das decisões em controle concentrado, quais sejam, vinculado e 

erga omnes demonstram a solidez dada pelo constituinte ao controle concreto no ordenamento 

jurídico.  

Por outro lado, houve o enfraquecimento da função do Senado Federal com a 

perspectiva de abstrativização do controle difuso, nesse sentido, Mendes e Branco (2017, 

ebook): 

A exigência de que a eficácia geral da declaração de inconstitucionalidade proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal em casos concretos dependa de decisão do Senado 
Federal [...] perdeu parte do seu significado com a ampliação do controle abstrato de 
normas, sofrendo mesmo um processo de obsolescência. A amplitude conferida ao 
controle abstrato de normas e a possibilidade de que se suspenda, liminarmente, a 
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eficácia de leis ou atos normativos, com eficácia geral, contribuíram, certamente, 
para que se mitigasse a crença na própria justificativa desse instituto, que se 
inspirava diretamente numa concepção de separação de Poderes  hoje necessária e 
inevitavelmente ultrapassada. Se o Supremo Tribunal pode, em ação direta de 
inconstitucionalidade, suspender, liminarmente, a eficácia de uma lei, até mesmo de 
emenda constitucional, por que haveria a declaração de inconstitucionalidade, 
proferida no controle incidental, valer tão somente para as partes? 
A única resposta plausível nos leva a acreditar que o instituto da suspensão pelo 
Senado assenta-se hoje em razão exclusivamente histórica.  

Nesse seguimento, Barroso (2016, ebook) aduz que a atuação senatorial tornou-se 

obsoleta: 

A verdade é que, com a criação da ação genérica de inconstitucionalidade, pela EC 
n. 16/65, e com o contorno dado à ação direta pela Constituição de 1988, essa 
competência atribuída ao Senado tornou-se um anacronismo. Uma decisão do Pleno 
do Supremo Tribunal Federal, seja em controle incidental ou em ação direta, deve 
ter o mesmo alcance e produzir os mesmos efeitos. Respeitada a razão histórica da 
previsão constitucional, quando de sua instituição em 1934, já não há lógica 
razoável em sua manutenção.   

Reforçam essa corrente doutrinária, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal em que se admitiu a aplicação da técnica de modulação dos efeitos , que até então era 

exclusiva das decisões em sede de controle concentrado.  

Dentre elas, citamos a decisão emanada no RE nº 97.917/SP, conhecido como caso 

Mira Estrela, em que o referido município ostentava número de vereadores superior ao 

permitido. A Suprema Corte ao declarar a inconstitucionalidade no caso concreto, modulou os 

efeitos da decisão para que surtisse efeito apenas a partir de legislaturas futuras com base na 

segurança jurídica dos atos já praticados pela Câmara de Vereadores.  

Em outro caso, dessa vez no julgamento HC nº 82.959, a controvérsia afetava a 

vedação da progressão de regime em casos de crimes hediondos que encontrava previsão no 

§1º do art. 2º da Lei 8.072/90. Alterando seu entendimento, ao admitir a progressão de regime 

e de que caberia ao juiz da execução avaliar os demais requisitos para sua concessão, o 

Supremo Tribunal Federal declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade da referida 

norma. 

Modulou, ainda, os efeitos da decisão no sentido de conceder a progressão apenas para 

qualquer pretensão à 

                                                  
 O Art. 27 da Lei nº. 9.868/99 prevê a modulação dos e

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os 
efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
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indenização daqueles que, em razão da proibição legal, tiveram que cumprir penas restritivas 

de liberdade em regime fechado (MENDES; BRANCO, 2017, ebook). 

Para os juristas acima referidos, o histórico de decisões em que se admite a modulação 

de efeitos em sede de controle difuso ou via incidental, traduz a necessidade de se dar nova 

interpretação ao papel do Senado Federal, reconhecendo, assim, a eficácia transcendente das 

decisões da Suprema Corte.   

Essa questão foi debatida durante o julgamento da Reclamação nº 4335/AC, em que a 

Defensoria Pública da União buscou a efetivação da decisão proferida no HC nº 82.959, ante  

a negativa do juiz da Vara de Execução Penais do Estado do Acre em conceder progressão de 

regime aos apenados por crimes hediondos. O magistrado motivou sua decisão com base na 

ausência de resolução do Senado Federal suspendendo a eficácia §1º. do art. 2º da Lei 

8.072/90, e por isso seria inviável reconhecer efeitos erga omnes à decisão. 

Ao proferir seu voto , o relator, Ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento para 

dar nova interpretação ao papel constitucional do Senado Federal no controle difuso: 

Conforme destacado, a ampliação do sistema concentrado, com a multiplicação de 
decisões dotadas de eficácia geral, acabou por modificar radicalmente a concepção 
que dominava entre nós sobre a divisão de poderes, tornando comum no sistema a 
decisão com eficácia geral, que era excepcional sob a Emenda Constitucional n 
16/65 e sob a Carta de 1967/69. [...] Vê-se, assim, que a Constituição de 1988 
modificou de forma ampla o sistema de controle de constitucionalidade, sendo 
inevitáveis as reinterpretações ou releituras dos institutos vinculados ao controle 
incidental de inconstitucionalidade, especialmente da exigência da maioria absoluta 
para declaração de inconstitucionalidade e da suspensão de execução da lei pelo 
Senado Federal. [...] Como se vê, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal, em sede de controle incidental, acabam por ter eficácia que transcende o 
âmbito da decisão, o que indica que a própria Corte vem fazendo uma releitura do 
texto constante do art. 52, X, da Constituição de 1988 [...] Ao se entender que a 
eficácia ampliada da decisão está ligada ao papel especial da jurisdição 
constitucional, e, especialmente, se considerarmos que o texto constitucional de 
1988 alterou substancialmente o papel desta Corte, que passou a ter uma função 
preeminente na guarda da Constituição a partir do controle direto exercido na ADI, 
na ADC e na ADPF, não há como deixar de reconhecer a necessidade de uma nova 
compreensão do tema. [...]  É possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma 
autêntica mutação constitucional em razão da completa reformulação do sistema 
jurídico e, por conseguinte, da nova compreensão que se conferiu à regra do art. 52, 
X, da Constituição de 1988. Valendo-nos dos subsídios da doutrina constitucional a 
propósito da mutação constitucional, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica 
reforma da Constituição sem expressa modificação do texto. [...]Assim, parece 
legítimo entender que, hodiernamente, a fórmula relativa à suspensão de execução 
da lei pelo Senado Federal há de ter simples efeito de publicidade. Desta forma, se o 
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, chegar à conclusão, de 
modo definitivo, de que a lei é inconstitucional, essa decisão terá efeitos gerais, 
fazendo-se a comunicação ao Senado Federal para que este publique a decisão no 
Diário do Congresso. Tal como assente, não é (mais) a decisão do Senado que 

                                                  
 O interior teor do voto, assim como o Acórdão relativo ao julgamento da Reclamação nº 4335/AC estão 

disponíveis em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630101> 
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confere eficácia geral ao julgamento do Supremo. A própria decisão da Corte 
contém essa força normativa. [...] Portanto, a não-publicação, pelo Senado Federal, 
de Resolução que, nos termos do art. 52, X da Constituição, suspenderia a execução 
da lei declarada inscontitucional pelo STF, não terá o condão de impedir que a 
decisão do Supremo assuma a sua real eficácia jurídica. 

Deste modo, o ministro votou pelo conhecimento e provimento da reclamação ao  

propor o reconhecimento da transcendência dos motivos determinantes nas decisões do 

Supremo Tribunal Federal em sede de controle incidental, e, consequentemente, a mutação 

constitucional do art. 52, X, da CF/88, para atribuir à resolução do Senado apenas um papel 

de publicidade. Esse também foi o entendimento adotado pelo Ministro Eros Grau.  

Em sentido oposto a essa tese, votaram pelo não conhecimento da reclamação os 

Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence. Ao 

final do julgamento, apesar do provimento da Reclamação por 6x4, restou vencida a posição 

do relator, porquanto os Ministros Teori Zavaski, Rosa Weber, Celso de Mello e Luís Roberto 

Barroso ao votarem pelo provimento da Reclamação, utilizaram como fundamento o advento 

da Sumula Vinculante nº 26  e não a tese inicial.  

Com isso, num primeiro momento, a Suprema Corte rejeitou a ideia de mudança do 

papel constitucional dado ao Senado Federal, mantendo a necessidade de resolução editada 

pela casa para suspender a eficácia de lei declarada inconstitucional via incidental. Porém, em 

julgados recentes, a Corte demonstrou uma tendência em modificar seu entendimento 

admitindo a mutação constitucional.  

Ao apresentar essa nova tendência, Pedro Lenza (2018, p. 317-321), menciona o 

debate travado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.406/RJ e 

3.470/RJ. Nas referidas ações, questionava-se a constitucionalidade da Lei estadual n° 

3.579/2001, do Rio de Janeiro, que determinou a substituição progressiva da produção e da 

comercialização de produtos que contenham asbesto e proibiu a extração do mesmo no 

território estadual. Antes de prosseguir, faz-se necessário contextualizar o tema em questão.  

A problemática sobre o uso do amianto no Brasil, sobretudo quanto aos seus efeitos à 

saúde humana, já havia ocupado a Suprema Corte em sede de várias Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade que atacavam a constitucionalidade de diversas leis estaduais e 

municipais que proibiam o seu uso.  

A polêmica levou ao ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.066, 

                                                  
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime 

hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de 
julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do 
benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, 
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que, em sentido oposto as ações anteriores, questionava a constitucionalidade da própria Lei 

Federal nº 9.055/95, que autorizava a utilização do amianto. Ao apreciar a ação de relatoria da 

Ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, mudou o 

entendimento dominante até momento, para declarar inconstitucional o dispositivo da referida 

lei.  

Todavia, o placar obtido ao final do julgamento de 5x4 pela inconstitucionalidade não 

atendeu ao mínimo de 6 votos exigido pelo art. 97 da Constituição federal. Portanto, criou-se 

uma situação excepcional de declaração de inconstitucionalidade em sede de controle 

concentrado sem efeito vinculante.  

A saída encontrada pela Corte foi declarar, via incidental, a inconstitucionalidade do 

dispositivo da lei federal ao apreciar o mérito da Ação Direita de Inconstitucional nº 3.937 

que atacava lei proibitiva do Estado de São Paulo. Essa técnica de controle nos remete a que 

foi aplicada quando do julgamento do HC nº 82.959 sobre a vedação de progressão de regime 

em crimes hediondos.  

Em face da técnica de controle aplicada, qual seja declaração de inconstitucionalidade 

via incidental em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e a ausência de 

pronunciamento quanto à possibilidade de efeito erga omnes da decisão, a controvérsia 

jurídica sobre a utilização do amianto permaneceu em aberto.  

Foi nesse contexto que o Supremo Tribunal Federal, ao novamente enfrentar a questão 

do amianto nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.406/RJ e 3.470/RJ, demonstrou a 

tendência de admitir uma nova interpretação constitucional acerca do papel do Senado 

Federal no controle de constitucionalidade.  

Durante o julgamento do mérito das ações, a questão gerou amplo debate entre os 

ministros, com o posicionamento do ministro Gilmar Mendes nos seguintes termos: 

Mas, em verdade, há muito, já não estamos prestando atenção ao art. 52, X, de fato. 
E vou pegar um exemplo, que é de prova aritmética, o que é muito difícil no Direito, 
que é a modulação de efeitos, Presidente, em sede de controle incidental. Fazemos 
com naturalidade hoje e temos muitos pedidos, aqui, de modulação de efeitos em 
sede de controle incidental, para casos outros, obviamente. Estamos regulando não 
para o caso concreto, que muitas vezes tem eficácia ex tunc, mas para outros casos. 
E assim fizemos no caso dos vereadores, do número de vereadores [...]. Portanto, 
quando fazemos essa regulação, claramente estamos assumindo que a nossa decisão 
não depende do Senado e estamos fazendo com eficácia geral. 

O eminente ministro foi acompanhado por seus pares, e dentre os quais transcrevemos 

alguns posicionamentos. O ministro Luiz Fux convergindo com a tese, afirmou: 
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As leis que são permissivas são inconstitucionais, e as leis locais que são proibitivas 
são constitucionais, porque a questão já está decidida. De sorte que eu, adotando 
essa equivalência do controle difuso e do controle concentrado, entendendo que o 
artigo 52, X, apenas permite uma chancela formal do Senado - o Senado não pode 
alterar a essência da declaração de inconstitucionalidade do Supremo [...]. 

Manifestou-se no mesmo sentido o Ministro Dias Toffoli: 

[...] eu subscrevo o que foi inicialmente levantado pelo Ministro Gilmar Mendes,
tendo, agora há pouco, o Ministro Luiz Edson Fachin discorrido de uma maneira 
bastante clara, a respeito da dimensão da decisão que nós estamos tomando aqui, 
qual seja, a aplicação do controle difuso, dando esse efeito erga omnes e
praticamente vinculante também às deliberações deste Plenário. Nem poderia ser 
diferente: se o que se decide no controle abstrato tem uma consequência; no controle 
concreto teria outra? Por quê? O sentido do art. 52, X, da Constituição é para uma 
época em que o Diário Oficial levava 3 meses para chegar nos rincões do Brasil, 
uma época em que as decisões do Supremo ou do Judiciário não eram publicadas em 
diários oficiais. Hoje, a TV Justiça transmite ao vivo e em cores para todo país o que 
nós estamos deliberando aqui. Não tem sentido ter que se aguardar uma deliberação 
futura para dar eficácia à decisão; ficamos nós, aqui, depois, a bater carimbo em 
relação a inúmeros processos que aqui chegam. Toda a evolução da jurisdição 
constitucional recente do Brasil foi exatamente no sentido de superarmos essa 
necessidade. 

Ademais, adotaram a tese de mutação constitucional do art. 52, X os ministros Celso 

de Mello, Edson Fachin e Cármen Lúcia. Os ministros Luis Roberto Barroso e Ricardo 

Lewandowski não participaram do julgamento, em virtude de impedimento e ausência, 

respectivamente. 

Em sentido contrário a tese vencedora, o ministro Marco Aurélio defendeu a 

manutenção do papel tradicional do Senado Federal em homenagem a harmonia e 

independência entre os poderes. O ministro Alexandre de Moraes se manifestou no sentido de 

a questão de mutação não foi colocada como questão de ordem no processo.  

Ao ponderar sobre a tese firmada no julgamento, Lenza (2018, p.320) afirma que, 

apesar de ter se dado em sede de controle difuso e como questão prejudicial, essa é a nova 

interpretação dominante e deve se estender em futuras decisões da Corte sobre o tema. 

7 CRITICAS À TESE DE MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL  

Advogam em favor da mudança de entendimento sobre a função do Senado Federal no 

controle difuso, argumentos como o papel do Supremo Tribunal Federal enquanto interprete 

final da Constituição e a força normativa da Constituição aplicada a todos os cidadãos 

(LENZA, 2018,p.308). A relevância de tais pontuações, não as isentou de críticas e 

posicionamentos em sentido contrário por parte da doutrina pátria.  
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Lenio 

Barreto Lima (2007, online) divergem da corrente mutacional asseverando que a competência 

outorgada ao Senado Federal pela Constituição seria uma forma de assegurar a participação 

popular nas decisões tomadas em controle difuso, e qualquer alteração em sentido diverso 

significaria uma violação aos direitos fundamentais, in verbis:

Mas o modelo de participação democrática no controle difuso também se dá, de 
forma indireta, pela atribuição constitucional deixada ao Senado Federal. Excluir a 
competência do Senado Federal  ou conferir-lhe apenas um caráter de tornar 
público o entendimento do Supremo Tribunal Federal  significa reduzir as  
atribuições do Senado Federal à de uma secretaria de divulgação intra-legistativa das 
decisões do Supremo Tribunal Federal; significa, por fim, retirar do processo de 
controle difuso qualquer possibilidade de chancela dos representantes do povo 
deste referido processo, o que não parece ser sequer sugerido pela Constituição da 
República de 1988. [...] atribuir eficácia erga onmes e efeito vinculante às decisões 
do STF em sede de controle difuso de constitucionalidade é ferir os princípios 
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 
5.º, LIV e LV, da Constituição da República), pois assim se pretende atingir aqueles 
que não tiveram garantido o seu direito constitucional de participação nos processos 
de tomada da decisão que os afetará. [...] Eis, portanto, um problema central: a 
lesão a direitos fundamentais. (Grifos no original).  
  

Ao analisar o tema, o constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos sustenta que a mutação 

constitucional é um fenômeno informal, caracterizado pela espontaneidade e 

imprevisibilidade de sua manifestação e que por isso, não poderia decorrer de mera vontade 

humana. Desse modo, a tese de mutação constitucional, configuraria verdadeira manipulação 

inconstitucional (BULOS, 2013,p.232). 

A manipulação constitucional sendo um meio de manifestação do ativismo judicial é 

definida como o desrespeito às normas constitucionais, que passam a ser usadas para servir, 

(BULOS, 2013, p. 441).

O professor Pedro Lenza, também vê óbice à adoção da tese de mutação constitucional 

porquanto não haja norma que confira eficácia erga omnes direta as decisões emanadas pela 

Suprema Corte em controle difuso, o que ocorre apenas com as decisões em sede de controle 

concentrado e edição de súmula vinculante. O autor destaca, ainda, a necessária atuação do 

Congresso Nacional através de emenda constitucional para alterar o dispositivo 

constitucional, visto que esse poder não foi concedido ao Supremo Tribunal Federal (LENZA, 

2018, p.310).

É inequívoco que a controvérsia em questão tem como pano de fundo uma clara 

tendência de expansão dos poderes da Suprema Corte. Assim, ao decidir que suas decisões em 

sede de controle difuso pela via incidental produzam, por si só, efeitos erga omnes cabendo ao 
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Senado Federal apenas a faculdade de dar-lhe publicidade, o Supremo privilegia sua posição 

em detrimento dos demais poderes.  

Consideramos que o art. 52, X da Constituição federal consubstancia a intenção do 

legislador em fortalecer a Separação dos Poderes e que qualquer alteração de sentido da 

norma deva passar, necessariamente, pelo Congresso Nacional, sob pena de 

inconstitucionalidade.

Uma melhor saída que preserva a harmonia entre os poderes seria a edição de Súmulas 

Vinculantes pelo Supremo para firmar suas decisões em sede de controle difuso, para tanto, 

relembramos mais uma vez, o caso da vedação de progressão de regime de crimes hediondos 

em que a Corte editou a Súmula Vinculante nº 26.

Por outro lado, é preciso considerar que da ementa do Acórdão das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nº 3.406/RJ e 3.470/RJ não consta qualquer dispositivo expresso no

sentido da tese de mutação, sendo necessário aguardar as próximas manifestações da Corte. 

8 CONCLUSÃO

O controle de constitucionalidade brasileiro é mercado pela complexa coexistência de 

dois sistemas diferentes, sendo classificado como jurisdicional misto. O primeiro deles, 

denominado difuso, tem origem no direito norte americano e permite que qualquer juiz ou 

tribunal exerça o controle de constitucionalidade ao se deparar com norma que viole a 

Constituição em um caso concreto. O segundo, de origem austríaca, é denominado controle 

concentrado cabendo apenas a Suprema Corte do país declarar a inconstitucionalidade de uma 

norma quando confrontada com a Constituição. 

Essa distinção entre os sistemas também é observada nos efeitos que cada decisão tem 

ao ser proferida. De um lado, as decisões tomadas em controle concentrado tem o condão de 

produzir, desde logo, efeitos vinculante e erga omnes sem necessidade de intervenção de 

nenhum outro órgão. Por outro, as decisões emanadas em controle difuso pelo Supremo 

Tribunal Federal, para quem possam produzir efeitos erga omnes tem como requisito 

essencial a edição de resolução pelo Senado Federal na forma do art. 52, X da Constituição 

federal de 1988. 

Nesse contexto, em uma clara tendência de aproximação entre os efeitos dos dois 

sistemas, surge a teoria da abstrativização do controle de constitucionalidade em sede de 

controle difuso, que considera que as decisões proferidas pela Suprema Corte, por si só, 
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produzem efeitos erga omnes, atribuindo ao Senado Federal apenas o papel de dar 

publicidade as referidas decisões, em clara mutação constitucional do art. 52, X.  

Apesar de ter sua aplicação afastada num primeiro momento, o Supremo Tribunal 

Federal, a partir de recentes julgados, parece ter alterado seu entendimento para aceitar a 

referida tese, com efeitos da dinâmica de controle constitucional até então vigente. 

Data maxima venia ao que parece ser o novo posicionamento da Corte, entendemos 

que a nova interpretação vai de encontro ao principio da Separação dos Poderes. Nesse 

sentido, cabe somente ao Poder Legislativo por meio de emenda constitucional alterar o 

sentido do texto insculpido no art. 52, X da Constituição federal. 
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