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PREfáCIO

MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL NA CRISE DO POSITIVISMO 
JURÍDICO: história e crítica do conceito no marco da teoria do direito 
como integridade, nova obra do Professor Doutor Flávio Barbosa Qui-
naud Pedron, foi originariamente apresentada como Tese de Doutorado, 
junto ao Programa de Pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal de Minas Gerais, e defendida perante Banca Exa-
minadora composta pelos Professores Doutores Kátya Kozicki (PUC-PR/
UFPR), Cristiano Paixão (UnB), Renato Cardoso (UFMG), Ricardo Sal-
gado (UFMG) e por mim como orientador. 

A obra toma como ponto de partida, no capítulo 1, a discussão acer-
ca do que seria um uso eminentemente retórico da chamada da teoria da 
mutação constitucional (Verfassungswandlung) pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), especialmente quando da Reclamação n. 4.335/AC.

A fim de revisitar essa teoria, no capítulo 3, reconstruiu-se a história 
do conceito de mutação constitucional no Direito público alemão, toman-
do, como referencial teórico, a História dos Conceitos proposta por Rei-
nhart Koselleck, apresentada em suas linhas fundamentais no capítulo 2. 

Essa reconstrução da história do conceito de mutação constitucio-
nal no Direito público alemão teve por finalidade não apenas resgatar a 
origem do conceito, mas também o contexto histórico e jurídico em que 
foi proposto, assim como seus desdobramentos posteriores. No capítulo 
3, portanto, são analisados os usos do conceito e suas implicações em La-
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band e em Jellinek, ao tempo do Império alemão, em fins do século XIX; 
em Heller, Smend e Dau-Lin, no contexto da República de Weimar; e, por 
fim, já no pós-guerra, nas obras de Loewenstein e de Hesse. Se em Laband 
e Jellinek se buscava uma explicação fática para um problema normativo, 
ao longo da discussão de Weimar acerca dos objetivos e métodos da teoria 
jurídica, a mutação constitucional passaria a fazer parte de uma reflexão 
acerca do caráter dinâmico das constituições que, já em Loewenstein e, 
sobretudo, em Hesse, passaria a ser considerada como mecanismo não 
apenas para preservar o sentimento constitucional, mas a própria força 
normativa da constituição, a partir de uma determinada “ordem concreta 
de valores”. 

Tendo por base essa reconstrução, a presente obra sustenta a tese 
segundo a qual a teoria da mutação constitucional é uma tentativa, sobre 
o pano de fundo da crise do positivismo jurídico, de explicação para 
decisões que alteram normativamente a ordem constitucional a partir, 
sobretudo, de perspectivas e de objetivos de ordem política.

A partir do capítulo 4, a presente obra empreende uma crítica certei-
ra à teoria de mutação constitucional. A tese que se pretende demonstrar 
agora é a de que a teoria de mutação constitucional carece tanto de legiti-
midade democrática, quanto pressupõe uma compreensão positivista, ain-
da que em crise, do Direito como um conjunto de regras. Para isso, altera-
-se o enfoque da história dos conceitos para a hermenêutica, tomando-se 
como fio condutor as críticas de Gadamer a Koselleck, como preparação 
para a retomada e exposição da teoria do Direito como Integridade, pro-
posta por Ronald Dworkin. 

À luz, portanto, da profunda mudança de paradigma jurídico, do 
positivismo para a hermenêutica, que implica em Dworkin o reconheci-
mento normativo dos princípios e das suas exigências de justiça, devido 
processo, equanimidade, adequabilidade e integridade, a presente obra 
torna clara toda a insustentabilidade dos argumentos em defesa da muta-
ção constitucional, do ponto de vista normativo, alicerçado na compreen-
são hermenêutico-crítica segundo a qual a interpretação jurídica tem um 
caráter construtivo: essa apresenta a melhor justificação das práticas jurí-
dicas cotidianas numa concepção de Direito preocupada com a legitimi-
dade democrática de suas decisões, que não se deixa reduzida às decisões 
do passado, mas o reconstrua da perspectiva de um aprendizado histórico 
a longo prazo, sendo, portanto, mais adequada a teorizar uma construção 
interna de sentido ao próprio Direito e regida principiologicamente por ele 
mesmo, pela via interpretativa.
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Por fim, sobre o pano de fundo dos desafios postos por uma concep-
ção construtiva de interpretação, a obra retoma o julgamento da Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132 pelo STF, como caso 
modelo, expressão dessa mudança paradigmática no Direito brasileiro e 
que ultrapassa, e muito, a perspectiva interpretativa anteriormente susten-
tada na Rcl. n. 4.335/AC.

Com certeza, a presente obra que agora apresento irá contribuir de-
cisivamente para a renovação do estudo da mutação constitucional, sua 
inadequação para a compreensão atual do Direito, seus limites e seu esgo-
tamento, no marco das contribuições hermenêutico-críticas de um autor 
central para as discussões contemporâneas que é Ronald Dworkin, além 
de oferecer, com base no Direito como Integridade, uma compreensão al-
ternativa à teoria da mutação constitucional, da construção, ao longo do 
tempo, do sentido normativo, principiológico, do Direito.

Belo Horizonte, nos 120 anos da Faculdade de Direito da UFMG e 
nos 25 anos da instalação da Assembleia Nacional Constituinte

MARCELO ANDRADE CATTONI DE OLIVEIRA
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APRESENTAÇÃO

O Supremo Tribunal Federal vem, a cada dia, ganhando um lugar 
de destaque na academia. Ao contrário do que um olhar descuidado 
poderia deixar entrever, contudo o que se observa é que esse destaque 
tem primado mais pelos erros do que pelos acertos. Se na última década 
a Corte passou a ocupar o centro das atenções tanto da mídia como da 
esfera pública em geral1, vários trabalhos acadêmicos de excelência têm 
procurado desconstruir e criticar as decisões do Supremo Tribunal Fede-
ral, identificando, além de diversas contradições dentro de sua própria 
jurisprudência, o atendimento a objetivos políticos muito mais do que ao 
cumprimento efetivo da Constituição. Não que a maior parte da doutrina 
tenha se apercebido da necessidade de assunção deste papel: ainda preva-
lecem os manuais e cursos de Direito Constitucional preocupados única 
e exclusivamente com a repetição pura e simples dos acórdãos, como se 

1 Às vezes por episódios pouco louváveis, como o recente “bate boca” entre os Mi-
nistros Cézar Peluso e Joaquim Barbosa (Cf., por exemplo, BRÍGIDO, Carolina. 
‘Peluso manipulou resultado de julgamentos’, diz Joaquim Barbosa. O Globo, 20 de 
abril 2012, p. 1. Disponível em <http://oglobo.globo.com/pais/peluso-manipulou-
-resultados-de-julgamentos-diz-joaquim-barbosa-4693916>. Acesso em 23 abr. 2012; 
e COSTA, Carlos. Para Presidente do STF, Planalto é imperial e autoritário. Consul-
tor Jurídico, Entrevista, 18 de abril de 2012. Disponível em <http://www.conjur.
com.br/2012-abr-18/entrevista-ministro-cezar-peluso-presidente-stf-cnj>. Acesso em 
23 abr. 2012.
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de ciência esta atividade pudesse se tratar2. Temos todas as razões para 
advertir o leitor de que esta obra se encontra no primeiro filão.

Tendo como mote os votos já proferidos na Reclamação nº 4.335/AC, 
a obra discute com rigor científico incomparável o conceito de “mutação 
constitucional”, utilizado de forma pragmática pelo STF para colocar de 
lado o papel do Senado Federal no controle difuso de constitucionalidade 
das leis – para justamente fortalecer (ainda mais) as funções desempenha-
das por aquele órgão jurisdicional. Desse modo, são analisadas as posições 
dos Ministros Gilmar Mendes (um defensor de longa data da prevalência 
do controle concentrado de constitucionalidade sobre o controle difuso) 
e Eros Grau que subvertem o sentido normativo do art. 52, inc. X, da 
Constituição da República. O autor irá defender a perspectiva democráti-
ca de que o Senado Federal não pode ser apenas um órgão com a tarefa de 
tornar pública a decisão do STF em recursos extraordinários, mas que ele 
pode ser justamente a arena comunicativa de discussão de tal legitimidade 
e da necessidade de ampliação, ou não, dos efeitos pessoais da decisão.

O caráter artificial dos argumentos presentes nesses e em outros vo-
tos de Ministros do STF é escancarado pelo autor. Assim, por exemplo, 
ele demonstra como as hipóteses de cabimento de uma reclamação são 
intencionalmente ampliadas em prol de assegurar a construção da tese 
da “mutação constitucional” do art. 53, inc. X, da Constituição. Junto a 
esse desmascaramento, que poderia se assentar apenas em considerações 
teoréticas, ele colaciona uma série de decisões da mesma Corte em sentido 
oposto – demonstrando como tem se ausentado a necessária integridade 
(no sentido de Dworkin) que deve permear a atuação de um tribunal do-
tado de responsabilidade política perante uma comunidade de princípios. 
Contra o argumento de que o controle difuso teria se tornado obsoleto 

2 Curioso que o próprio (ex) Ministro Eros Grau, um professor de longa data, tenha, 
justamente na decisão que é um dos objetos de estudo da presente obra, se referido de 
uma forma tão pouco construtiva ao papel da academia perante o STF: “Sucede que 
estamos aqui não para caminhar seguindo os passos da doutrina, mas para produzir o 
direito e reproduzir o ordenamento. Ela nos acompanhará, a doutrina. Prontamente 
ou com alguma relutância. Mas sempre nos acompanhará, se nos mantivermos fiéis 
ao compromisso de que se nutre a nossa legitimidade, o compromisso de guardarmos 
a Constituição. O discurso da doutrina [= discurso sobre o direito] é caudatário do 
nosso discurso, o discurso do direito. Ele nos seguirá; não o inverso” (BRASIL. Su-
premo Tribunal Federal. Reclamação nº 4.335/AC. Relator Ministro Eros Grau. 
Brasília, 19 de abril de 2007. Disponível em < http://www.sbdp.org.br/arquivos/
material/249_rcl%204335.pdf>. Acesso em 19 dez. 2007, p. 14).
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antes as transformações por que vem passando o controle concentrado, o 
autor acerta em cheio ao demonstrar a ocorrência de uma subversão do 
próprio Texto Constitucional com o recurso à “mutação constitucional”.

Isso fica ainda mais claro com a análise do voto do Ministro Eros 
Grau. Este transforma a “mutação constitucional” em uma possível mu-
dança de texto – e não mudança da norma. Ainda mais contraditoriamen-
te, ele chega, de modo efetivo, a propor um “novo texto” para o art. 52, 
inc. X, da Constituição, como se, em um passe de mágica, o Plenário do 
STF se transformasse em Assembleia Nacional Constituinte. Sem que as 
práticas sociais ou o “quotidiano constitucional”, como refere o autor, 
tenham se alterado, o Supremo impõe uma alteração textual da Consti-
tuição. Em meio a tantas posições teleologicamente dirigidas a engrande-
cer ainda mais a “supremocracia”3, apenas se salvariam as posições dos 
Ministros Sepúlveda Pertence – que viu na decisão suspeitas de “golpe 
de Estado” – e Joaquim Barbosa – que demonstrou não haver qualquer 
desuso da suspensão pelo Senado Federal, já que ela ocorrera cerca de cem 
vezes desde 1988.

A partir de então, torna-se possível para o autor recuperar toda nossa 
tradição de controle de constitucionalidade, demonstrando a plena neces-
sidade de recuperar seu protagonismo democrático. Mais do que isso, é de 
se preservar a função do Senado Federal nesse contexto, já que por meio 
de representantes eleitos será permitido discutir a legitimidade procedi-
mental democrática da decisão do Supremo Tribunal Federal – evitando-
-se, pelo menos neste caso, que seja autorizado dizer que ele poderia “errar 
por último”. Some-se a isso o reforço em termos processuais que pode ser 
traduzido na efetivação do princípio do contraditório.

Para além de trazer à lume essa vocação assumidamente autoritária 
levada a efeito pelo Supremo (não indene a contradições, como a análise 
jurisprudencial minuciosa feita demonstra), o autor ainda reconstruirá 
toda a tradição do Constitucionalismo Alemão que levou à construção 
do conceito de “mutação constitucional”, tendo como prisma a história 
dos conceitos de Koselleck. Assim, fica clara a inadequação político-social 
do referido fenômeno às premissas de um Estado Democrático de Direi-
to, ainda mais analisando os motivos da adoção, seu uso e efeitos para 

3 Cf. VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV, São Paulo, 4 (2), 
jul./dez. 2008, p. 441-464.
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cada um dos constitucionalistas trabalhados. Como poucas pesquisas no 
Brasil, o fizeram de forma detalhada, a obra analisa as doutrinas de Paul 
Laband, Georg Jellinek, Hermann Heller, Rudolph Smend, Hsü Dau-Lin, 
Karl Loewenstein e Konrad Hesse. Maior contributo para a Teoria da 
Constituição brasileira, sempre carente de referências bibliográficas tão 
acessíveis como esta, não poderia haver.

Toda esta detalhada análise leva a uma conclusão irrefutável: a “mu-
tação constitucional” nada mais é do que uma leitura semântica da Cons-
tituição, uma leitura que ainda supervaloriza o “texto” em prejuízo da 
“realidade”, ou que opõe “texto” e “realidade” descurando do papel desem-
penhado pelo caráter constitutivo da linguagem. Ela ainda é um conceito 
do positivismo jurídico que ignora o papel construtivista da interpreta-
ção, corporificado principalmente nos princípios jurídicos. Com isso, 
será possível chegar a Gadamer e Dworkin para se opor ao papel desempe-
nhado pelo STF na Reclamação nº 4.335/AC. Será de modo curioso que 
o autor demonstrará que não está a “jogar pedras na vidraça”: recorrendo 
ao próprio Supremo Tribunal Federal e sua decisão na ADPF nº 132/DF, 
ele demonstrará que é possível substituir a “mutação constitucional” por 
uma interpretação construtivista dos direitos de liberdade e igualdade 
presentes na Constituição de 1988 que permitirão o reconhecimento de 
direitos familiares a uniões homoafetivas. Cuida-se de, na expressão de 
Dworkin, o direito cumprir suas próprias ambições.

Vê-se, pois, que o autor faz uma leitura minuciosa de uma gama 
variada de teóricos que contribuíram decisivamente para a formação do 
Constitucionalismo mundial e do próprio Constitucionalismo brasilei-
ro. Isso sem mencionar a gama de trabalhos científicos internacionais 
e nacionais criticados e debatidos. Além disso, como mencionado, um 
número grande de decisões judiciais é analisado com todo rigor científico 
que merecem. 

Conhecemos o autor há, pelo menos, doze anos; um como profes-
sor de graduação, outro como colega de graduação na PUC Minas. Pro-
fessor já de longa data, o autor, Flávio Quinaud Barbosa Pedron, além 
de um profícuo interlocutor, tem se dedicado incansavelmente a propor 
uma perspectiva crítica a respeito das instituições estatais incumbidas da 
aplicação da Constituição de 1988. Podemos afirmar, seguramente, que 
a obra que é trazida ao conhecimento do público reflete o esforço e a 
perseverança de um apaixonado pelo Direito e coroa anos de estudos. É 
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o fruto de uma pesquisa que contribuirá decisivamente para a construção 
de uma compreensão efetivamente legítima do Estado Democrático de 
Direito.
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