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RESUMO  

O presente trabalho visa analisar as mutações constitucionais, e que as mesmas 
não seriam mudanças “físicas”, mas sim alterações no significado interpretativo de 
um texto constitucional a transformação não esta no texto e sim na interpretação 
daquela regra enunciada, assim o texto permanece inalterado. Mutações 
Constitucionais, portanto manifesta o caráter dinâmico das normas jurídicas, por 
meio de processos informais, são consideradas informais pelo fato de não serem 
previstos dentre aquelas mudanças formalmente estabelecidas no texto 
constitucional.  Os processos informais são de fundamental importância no que 
tange à efetivação de um instrumento alternativo de adequação de determinados 
princípios normativos ao fato concreto, de maneira mais célere que a via formal, não 
havendo necessidade de espera prolongada para que haja a escolha de uma 
simples solução. 
 
Palavras-chave: Alteração – Norma Constitucional – Processo Informal.

 

INTRODUÇÃO  

 

Ao mesmo tempo em que o ordenamento jurídico constitucional possui 

caráter estático, apresenta caráter dinâmico. A realidade social está em constante 

evolução, e, à medida que isso acontece, as exigências da sociedade vão se 

modificando, de maneira que o direito não permanece alheio a esta situação, 

devendo sempre estar intimamente ligados com o meio circundante, com os avanços 

da ciência, da tecnologia, da economia, com as crenças e convicções morais e 

religiosas, com os anseios e aspirações de toda uma população. Assim, as 

constituições estão sujeitas a modificações necessárias à sua adaptação às 

realidades sociais. 

Segundo o Luís Roberto Barroso “... a mutação constitucional consiste em 

uma alteração do significado de determinada norma da Constituição, sem 

observância do mecanismo constitucionalmente previsto para as emendas e, além 

disso, sem que tenha havido qualquer modificação de seu texto. Esse novo sentido 
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ou alcance do mandamento constitucional para decorrer de uma mudança na 

realidade fática ou de uma nova percepção do Direito, uma releitura do que deve ser 

considerado ético ou justo. Para que seja legitima, a mutação precisa ter lastro 

democrático, isto é deve corresponder a uma demanda social efetiva por parte da 

coletividade, estando respaldada, portanto, pela soberania popular”. 

Já segundo definição de Dau-Lin, em uma “separação entre o preceito 

constitucional e a realidade, sendo esta última mais ampla que a normatividade 

constitucional”. Em outras palavras, a mutação consistiria em uma interferência de 

determinado contexto social, político e econômico na atividade interpretativa de uma 

norma constitucional específica no sentido de alterar o sentido dessa diante da 

conjuntura na qual ela está inserida. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A Constituição Federal de 1988, quanto a sua estabilidade é considerada 

como uma Constituição rígida, essa rigidez advém da distinção que existe entre os 

poderes constituintes e constituídos. Mesmo sendo dotada de rigidez a Constituição 

não se torna imutável, no entanto o procedimento formal de reforma mais complexo 

e dificultoso 

Existindo dois mecanismos de reformas das normas, a Reforma 

Constitucional – instrumento formal que abrange a revisão constitucional e a emenda 

constitucional e a mutação constitucional – instrumento informal que não altera 

fisicamente, mas sim o significado e sentido interpretativo de um texto constitucional. 

O conceito de mutação foi inserido no direito constitucional por Paul Laband, 

em uma breve comparação que o mesmo fez com reforma constituição alemã, 

posteriormente George Jellinek de forma mais ampla e avançada apresentou o 

conceito de mutação constitucional na sua obra Reforma e Mutação Constitucional, 

publicada em 1906, além de ressaltar que por meio da mutação ocorre uma 

modificação na Constituição sem a introdução de uma alteração em seu texto, o 

autor ainda sustenta que a mutação constitucional se caracteriza por um fenômeno 

involuntário. 

 

 



 

 
 

 
 

Para Vargas (2011, p.128) Mutação Constitucional “Seria uma revisão 

informal da Constituição sem alteração do texto constitucional: “muda o sentido sem 

mudar o texto para adaptar a Constituição ás novas realidades, sem afrontar, 

entretanto, as possibilidades semânticas do relato da norma”[...]” 

 

Segundo Mendes (2014, p.141):  

 

“[...] Ocorre que por vezes, em virtude de uma evolução na situação de fato 

sobre a qual incide a norma, ou ainda por força de uma nova visão jurídica 

que passa a predominar na sociedade, a Constituição muda, sem que as 

suas palavras hajam sofrido modificação alguma [...] Como a norma não se 

confunde com o texto, repara – se, ai uma mudança da norma, mantido o 

texto[...]”. 

 

Na atualidade a mutação constitucional é tanto um problema de 

interpretação como uma relação de tensão existente entre o direito e a realidade 

constitucional, sendo o lapso temporal o principal responsável pelo acontecimento 

desse fenômeno. Essa nova interpretação, há porem de encontrar apoio no teor das 

palavras empregadas pelo constituinte e não deve violar os princípios estruturantes 

da Lei Maior, se ocorrer só será considerada uma interpretação inconstitucional. 

Segundo Barroso (2010, p.148 – 149):  

 

“[...]a mutação constitucional consiste em uma alteração do significado de 

determinada norma da constituição, sem observância do mecanismo 

constitucionalmente previsto para as emendas e ,além disso, sem que tenha 

havido qualquer modificação de seu texto. Esse novo sentido ou alcance do 

mandamento constitucional pode decorrer de uma mudança na realidade 

fática ou de uma nova percepção do Direito,uma releitura d que deve ser 

considerado ético e justo. Para que seja legitima, a mutação precisa ter 

lastro democrático, isto é deve corresponder a uma demanda social efetiva 

por parte da coletividade, estando respaldada portanto, pela soberania 

popular”. 

 

 

 



 

 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Existe uma hipótese de modificação informal do sentido da constituição sem 

modificar o seu texto, através das mutações que estão diretamente relacionadas á 

plasticidade de que são atribuídas a inúmeras normas constitucionais. 
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