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APRESENTAÇÃO 
   
  O livro ora disponibilizado é uma contribuição minha para a 
difusão do conhecimento constitucional no Brasil.  
  Ele parte do texto original da dissertação escrita por mim e 
defendida perante o Programa de Pós Graduação em Direito da 
Universidade Federal da Bahia no ano de 2007. 
  Corresponde, com alterações e correções pontuais, à primeira 
parte do trabalho acima, com o qual fui honrado com nota máxima pela 
banca examinadora. 
  O tema ganha autonomia e relevância porque a natureza jurídica 
do Supremo Tribunal Federal impacta, direta e decisivamente, na 
extensão e nos limites do que a corte pode ou não pode fazer e deliberar. 
  Diante do contexto da pandemia da COVID-19, os atentados ao 
STF tornaram-se comuns, quase cotidianos, estimulados em grande 
parcela pela falta de barreiras das redes sociais e, também, por 
movimentos orquestrados que chegaram ao ponto gravíssimo de não 
apenas pedir o fechamento do Supremo, mas também de intimidar seus 
integrantes e parentes dos mesmos, bem como atentar contra o prédio e a 
institucionalidade do tribunal. 
  O dissenso é natural e próprio da democracia. Porém os arroubos 
violadores desta última, enquanto valor fundamental de uma sociedade 
livre, justa e solidária, são máculas muitíssimo severas na história do 
Brasil e na formação do respeito ao sistema normativo e valorativo 
nacional. 
  Espero que o texto seja útil, acessível e provocativo de reflexões, 
auxiliando a estudantes e profissionais do Direito em geral e do Direito 
Constitucional em particular com seus estudos, teses e debates mais 
qualificados. 
  Encareço as críticas construtivas que permitam a necessária e 
constante melhoria deste escrito. 
  Axé e paz para todos! 

Na capital da Bahia, em isolamento social, mas produzindo no inverno 
nordestino brasileiro do difícil ano de 2020. 

Fábio Periandro de Almeida Hirsch 
(academicofpah@gmail.com) 
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A força normativa da Constituição da República e o monopólio da última 
palavra, pelo STF, em matéria de interpretação constitucional. O exercício da 
jurisdição constitucional – que tem por objetivo preservar a supremacia da 
Constituição – põe em evidência a dimensão essencialmente política em que 
se projeta a atividade institucional do STF, pois, no processo de indagação 
constitucional, assenta-se a magna prerrogativa de decidir, em última análise, 
sobre a própria substância do poder. No poder de interpretar a Lei 
Fundamental, reside a prerrogativa extraordinária de (re)formulá-la, eis que a 
interpretação judicial acha-se compreendida entre os processos informais de 
mutação constitucional, a significar, portanto, que “A Constituição está em 
elaboração permanente nos tribunais incumbidos de aplicá-la”. Doutrina. 
Precedentes. A interpretação constitucional derivada das decisões proferidas 
pelo STF – a quem se atribuiu a função eminente de “guarda da Constituição” 
(CF, art. 102, caput) – assume papel de essencial importância na organização 
institucional do Estado brasileiro, a justificar o reconhecimento de que o 
modelo político-jurídico vigente em nosso país confere, à Suprema Corte, a 
singular prerrogativa de dispor do monopólio da última palavra em tema de 
exegese das normas inscritas no texto da Lei Fundamental. 
[ADI 3.345, rel. min. Celso de Mello, j. 25-8-2005, P, DJE de 20-8-2010] 
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1. INTRODUÇÃO: SOBRE A 
SEPARAÇÃO DE PODERES 

O Estado brasileiro ostenta a previsão de três poderes 
independentes e harmônicos entre si, conforme o comando do 
artigo 2º da Constituição Federal de 1988. 

Em verdade, com exceção da Constituição Imperial de 1824 
(na qual houve a fixação de quatro poderes políticos 
expressamente previstos e, também, explicitamente 

harmônicos ) e da Constituição Polaca  , de 1937  , todos os 1 2 3

demais textos constitucionais brasileiros contiveram dispositivos 

 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. In: Presidência da 1
República. Rio de Janeiro, 1824, Disponível em http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituiçao24.htm. Acesso em 06 jan. 2006: “Art. 9. A Divisão, e harmonia dos Poderes 
Políticos é o princípio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer 
effectivas as garantias, que a Constituição offerece. Art. 10. Os Poderes Políticos reconhecidos pela 
Constituição do Império do Brazil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder 
Executivo, e o Poder Judicial ”.

 A denominação da Constituição de 1937 como “A Polaca”, amplamente difundida nos livros de Direito 2
Constitucional, de História e de Política, se deveu à influência que a Constituição Polonesa de 1935 
emanou para este ato normativo. O governo polonês, capitaneado pelo ditador Marechal Pilsudski, 
formulou tal carta através de sucessivas revisões da Constituição liberal de 1921. Francisco de Campos 
terminou por utilizá-la como norte para a formulação da Constituição brasileira de 1937 e, desde 1926, 
já consta que o projeto da Carta do Estado Novo estava preparado. Para ampla análise, inclusive 
comparativa, entre tais instrumentos constitucionais, bem como para amparar as referências anteriores, 
cf. CERQUEIRA, Marcello. Cartas constitucionais: Império, República & autoritarismo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1997, p. 4/5 e 64/78.

 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937.   In: Presidência 3
da República. Rio de Janeiro, 1937, Disponível em http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituiçao37.htm. Acesso em 06 jan. 2006: “Art 178 - São dissolvidos nesta data a 
Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos Estados e as Câmaras 
Municipais. As eleições ao Parlamento nacional serão marcadas pelo Presidente da República, depois     
de realizado o plebiscito a que se refere o art. 187. [...] Art 180 - Enquanto não se reunir o Parlamento 
nacional, o Presidente da República terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da 
competência legislativa da União. [...] Art   186 - É declarado em todo o País o estado de 
emergência”.
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que asseguraram uma divisão tripartida do poder político.  4

A mera expressão nominal da separação de poderes não 
importou, sempre, na efetiva concretização deste princípio 
constitucional. Por diversas vezes a previsão escrita somente 
gerou a aparência de uma convivência pacífica entre os poderes 
constituídos, como forma de impedir levantes populares ou 
mesmo garantir a mínima atividade crítica pelas massas em 
relação aos atos de governo. 

Uma das mais conhecidas previsões sobre a separação de 
poderes em documento jurídico remonta ao art. 16 da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, na qual se previu 
expressamente que “toda sociedade em que a garantia dos 
direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes 
determinada, não tem Constituição”.  5

A tripartição dos poderes é uma das maiores demonstrações 
que o modelo medieval de concentração de forças e de tarefas 
nas mãos dos senhores feudais, dos reis ou mesmo dos clérigos 
é defasado. 

O pensamento que as atividades inerentes ao Estado não 
podem ser exercidas por apenas uma pessoa transborda a 

 Cf. BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. In: 4
Presidência da República. Rio de Janeiro, 1891, Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituiçao91.htm. Acesso em 06 jan. 2006: “Art 15 - São órgãos da soberania nacional o 
Poder Legislativo,  o Executivo e o Judiciário, harmônicos e independentes entre si.”; BRASIL. 
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. In: Presidência da 
República. Rio de Janeiro, 1934, Disponível em http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituiçao34.htm. Acesso em 06 jan. 2006: “Art 3º - São órgãos da soberania nacional, 
dentro dos limites constitucionais,  os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e 
coordenados entre si.”; BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. 
In: Presidência da República. Rio de Janeiro, 1946, Disponível em http:// www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituiçao46.htm. Acesso em 06 jan. 2006: “Art 36 - São Poderes da União o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos entre si.”; BRASIL. Constituição da 
República Federa- tiva do Brasil, de 20 de outubro de 1967. In: Presidência da República. Brasília, 
1967, Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao67.htm. 
Acesso em 06 jan. 2006: “Art 6º - São Poderes da União, independentes e harmônicos, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário.”.

 FERREIRA, Wolgran Junqueira. Comentários à constituição de 1988. v. 1 – arts. 1º ao 43. São 5
Paulo:  Julex Livros, 1989, p. 90.
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questão política, de poder militar e institucional: reflete-se 
mesmo na manutenção consistente desse poderio político, na 
justa medida em que quanto menos presente na solução das 
lides, mais o Estado sofrerá com críticas das camadas 
intermédias da sociedade e com movimentos populares de 
contestação da autoridade posta.  6

Daí porque nos Estados nacionais restou evidenciado que a 
principal tarefa pública, ao lado da manutenção bélica das 
conquistas territoriais realizadas, era a consolidação da 
presença constante e proveitosa dos soberanos em toda a 
extensão estatal.  7

A presença física do governo, se não poderia ser realizada 
pelo chefe superior em razão das limitações quanto à 
ubiquidade, haveria de ser suprida de forma tão satisfatória 
quanto possível para a tecnologia de administração da época. 

Entretanto, não bastava a presença corporificada do governo  , 8

mas sim sua atuação em termos de decisões relativas à vida 

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 31.  ed. rev. amp. e 6
atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 132: “A unidade de exercício do poder, ou sua concentração como se 
usa dizer, foi a sua primeira forma histórica.       A monarquia absoluta é disso o exemplo clássico. À luz 
da experiência, porém, essa concentração aparece inconveniente para a segurança do indivíduo, por 
dar a alguém a possibilidade de fazer de todos os outros o que lhe parecer melhor, segundo o capricho do 
momento. Embora tenha ela a vantagem da prontidão, da presteza        de decisões e de sua firmeza, 
jamais pode servir à liberdade individual, valor básico da democracia representativa. A necessidade de 
prevenir o arbítrio, ressentida onde quer que haja apontado a consciência das individualidades, leva à 
limitação do poder, de que a divisão do poder é um dos processos técnicos e, historicamente, dos mais 
eficazes. ”.

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. Cit., p. 132/133. Para um conceito de descentralização no 7
Direito Administrativo, temos a lição de MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito 
administrativo. 14. ed. rev.  atual. e ampl.  São Paulo: Malheiros, 2002, p. 131/132: “Na 
descentralização o Estado atua indiretamente, pois o faz através de outras pessoas, seres juridicamente 
distintos dele, ainda quando sejam criaturas suas e por isso mesmo se constituam [...] em parcelas 
personalizadas da totalidade do aparelho administrativo estatal. ” (grifo do original).

 Para MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 8
2000, p. 59: “Governo – Em sentido formal, é o conjunto de Poderes e órgãos constitucionais; em 
sentido material, é o complexo de funções estatais básicas; em sentido operacional, é a condução 
política dos negócios públicos. [...] A constante, porém, do Governo é a sua expressão política de 
comando,      de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica 
vigente.” (grifos do original). 

9



cotidiana do povo do Estado. 

Os terceiros que recebiam delegação de poderes do soberano 
para atuar como longa manus do mesmo, em verdade, nada 
poderiam fazer a médio e longo prazo em suas magistraturas se 
não conseguissem resolver as pequenas controvérsias geradas 
pelas relações sociais carcomidas pela ignorância do povo, pela 
rudeza das condições de vida e, sobretudo, pelo medo constante 
do arbítrio dos poderosos, tudo aliado à ausência de clareza na 
aplicação justa da lei. 

O quadro do exercício do poder político em tempos de 
comunicações precárias, difíceis e lentas; de insegurança 
material de toda a população, independente de classe social; de 
baixa condição de urbanidade; de ampla submissão aos efeitos 
de intempéries e moléstias, sem dúvida, demonstrava uma 
dificuldade acentuada para que os governantes exercitassem, 
sozinhos, os misteres devidos para a manutenção do poder 
político. 

A distinção entre as funções de um Estado pode ser 
considerada muito mais como uma consequência natural da 
evolução dos conhecimentos políticos do que como um 
movimento libertário que pretendia dar melhores condições ao 
povo de ver suas necessidades satisfeitas. 

Por outro lado, também pode ser encarado como a forma de 
limitação do poder arbitrário, servindo como um dos pilares do 
constitucionalismo, entendido por José Roberto Dromi como a 
expressão jurídica da organização política dos povos.  9

De fato, a divisão entre uma tarefa legisladora, um grupo de 
julgadores e uma massa de pessoas que executariam tais 

 DROMI, José Roberto. “Constitucionalismo y humanismo”. Revista de direito público. São 9
Paulo, n. 70, p. 28, abr.-jun., 1984. Nesse sentido ALMEIDA FILHO, Agassiz. “Constituição e Estado 
Constitucional: Ruptura ou Continuidade dos Paradigmas Liberais?”. In. ALMEIDA FILHO, Agassiz. 
PINTO FILHO, Francisco Bilac Moreira (Orgs.). Constitucionalismo e Estado. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 13”.
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decisões legislativas ou jurisdicionais nada mais representou do 
que a constatação prática, de lenta evolução, da 
imprescindibilidade da separação de tarefas como meio para 
favorecer a manutenção do poder político em vigor àquela 
época histórica. 

Em que pese a teoria da divisão dos poderes seja atribuída 
usualmente ao Barão de Montesquieu, na realidade sua origem 
remonta aos escritos de Aristóteles, na antiga Grécia, quando já 
se defendia a necessidade de diferenciação das magistraturas, 
mesmo em época onde se implementava a democracia direta, 

com os cidadãos  decidindo o futuro da comunidade por 10

escolha aberta. 

Após partir da premissa que a família era a menor unidade 
de poder dentro das cidades-estado gregas, Aristóteles afirma 
que nelas já se encontram três ordens de exercício do poder 
pelo pai na administração da família: “a autoridade do senhor 
[...], a do pai e a do marido”. 

Mais adiante, define cidadão como “o que possui 
participação legal na autoridade deliberativa, e na autoridade 
judiciária” bem como define constituição como equivalente a 
governo (“A constituição de um Estado é a organização regular 
de todas as magistraturas, sobretudo da magistratura que é 
dona e rainha de tudo. Em todo lugar o governo do Estado é 
soberano. A constituição mesma é o governo”). Após, expressa 
ao seu modo a delimitação de funções do Estado em sua visão 
tripartida: 

Existe em todo o governo as três partes nas quais o legislador 
consciente deve fazer valer o interesse e a conveniência particulares. 

 É preciso deixar claro que, para o exercício da democracia direta, cidadão era designativo 10
reservado para os homens maiores, censitariamente habilitados para o exercício das atividades públicas. 
Mulheres, crianças, idosos com idade avançada, escravos e estrangeiros, denominados metecos, 
estavam excluídos das decisões políticas do Estado. Na verdade, a democracia direta era 
extremamente segregacionista, tornando o conceito bastante limitado no plano das relações concretas 
de poder, apesar da sua grande simbologia para a teoria do poder político.
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[...] Uma dessas três partes está com o encargo de resolver sobre os 
negócios públicos; a segunda é aquela que desempenha as 
magistraturas – e aqui é necessário estabelecer quais as que devem 
ser criadas, qual precisar ser a sua autoridade especial, e como 
devem ser eleitos os juízes. A terceira é aquela que fornece a justiça. 
A parte de resolução resolve de modo soberano sobre a guerra, 
sobre a paz, da aliança, da ruptura, dos tratados, promulga as leis, dá 
a sentença de morte, o exílio, o confisco, e passa em exame as 
contas do Estado.  11

Coube, de fato, a Montesquieu divulgar a separação de 
poderes de forma sistematizada e adequada aos novos anseios e 
níveis de exigência para a máquina estatal em crescimento não 
apenas geográfico, mas também em ampliação de 
complexidade política: 

O governo monárquico não comporta leis tão simples quanto o 
despótico. São necessários tribunais. Esses tribunais proferem 
decisões. Estas devem ser conservadas, estuda- das, para que 
hoje se julgue como ontem se julgou, e para que a vida e a 
propriedade dos cidadãos conservem-se asseguradas como a 
própria constituição do Estado. Em uma monarquia, a 
administração de uma justiça que não decide somente da vida e 
dos bens, mas também da honra, requer pesquisas cuidadosas. O 
escrúpulo do juiz aumenta à pro- porção que ele tem maior 
responsabilidade e que julga sobre maiores interesses. Desse 
modo, não devemos nos admirar ao encontrar nas leis desses 
Estados tantas regras restrições e extensões, que multiplicam os 
casos particulares, e pare- cem fazer da própria razão uma arte.  12

A distinção de tarefas do Estado termina por se apresentar 

 ARISTÓTELES. Política. Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 31, 11

79, 87, 98 e 199.

 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. Tradução de Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 2003, 12

p. 82.
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como um imperativo , como uma necessidade clamorosa de 13

manter a hegemonia de comando e o respeito dos seus súditos 
ou cidadãos, notadamente quanto a transição da primeira 
categoria para a segunda é mais concreta, ensejando maior 
participação política do povo nos negócios do poder público. 

A importância da separação de poderes enquanto regra 
fundante da Constituição Federal de 1988, mesmo passando 
por um redimensionamento constante, diz também com a 
necessidade do povo brasileiro ter acesso à segurança jurídica 
enquanto tarefa de todos os Poderes, não apenas do Poder 
Judiciário. 

Até porque, como afirma o Ministro Marco Aurélio do 
Supremo Tribunal Federal, o brasileiro não está acostumado 

com a segurança jurídica.  E a ausência de constância na 14

relação entre as funções ou poderes estatais é relevante. 
Identificando-a, justo porque as atuações dos poderes no 
controle mútuo geram choques inevitáveis, Roberto Mangabeira 
Unger assim se manifesta: 

Que é, precisamente, o sistema de direitos, ou a sua outra face, 
o estado de direito? O estado de direito existe quando os 
detentores do poder estão vinculados por regras gerais, mesmo 
que essas regras sejam estabelecidas pelos próprios detentores 

 Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho (Op. Cit., p. 133), em verdade, a divisão funcional do poder 13
se deveu ao “resultado empírico da evolução constitucional inglesa, qual a consagrou o Bill of Rights 
de 1689”, em decorrência do compromisso de divisão dos poderes entre o rei e os membros do 
parlamento, tendo sido teorizado por John Locke. Este último, em verdade, termina por superlativar 
o Poder Legislativo exercido na Inglaterra e, no que se refere aos demais poderes hoje conhecidos, 
mascara a função jurisdicional ao tratar dos poderes “executivo e federativo”: “como mesmo as leis 
elaboradas rapidamente e em prazo curto têm validade permanente e duradoura, precisando de execução 
e assistência constante, torna-se necessária a existência de um poder também permanente que execute as     
leis em vigor. E assim os poderes legislativo e executivo são frequentemente separados. [...] Estes 
dois poderes, executivo e federativo, embora realmente distintos em si, cabendo a um a execução das leis 
da sociedade dentro dos seus limites com relação a todos que a ela pertencem, e ao outro a gestão da 
segurança e do interesse da comunidade fora dela, assim como gerir os prejuízos ou danos por ela 
causados, estão quase sempre reunidos. ”. LOCKE, John. Segundo tratado sobre       o governo. 
Tradução de Alex Marins. São Paulo:  Martin Claret, 2003, p. 106/107. Para uma referência 
histórica da evolução da separação dos poderes, cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de 
teoria geral do estado. 23. ed. São Paulo:  Saraiva, 2002, p. 215/222.

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.186/DF. Rel. 14
Min. Gilmar Mendes, DJU de 12/05/2006, p. 04.
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do poder. Para eles, estar vinculados significa, em parte, que 
essas regras devem ser interpretadas, aplica- das e executadas 
de maneiras que possam ser entendidas publicamente. Os 
fundamentos para decisão não devem dar vazão a julgamentos 
caso a caso de interesses estratégicos sem nenhuma relação 
geral ou razoável entre as regras.  15

É neste contexto que se faz necessário avaliar, ainda que 
rapidamente, o quadro geral do Poder Judiciário do Brasil a 
partir de 1988. 

 UNGER, Roberto Mangabeira. O direito e o futuro da democracia. Tradução de Caio Farah 15

Rodriguez e Marcio Soares Grandchamp. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 86. 
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2. QUADRO GERAL DO PODER 
JUDICIÁRIO NO BRASIL A 

PARTIR DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988 

O Poder Judiciário exerce uma das funções estatais mais 
relevantes para a plena e eficiente consagração de um regime 
democrático.  

A produção de julgamentos sobre a correção do conjunto de 
normas e dos atos administrativos em geral é sua função típica. A 
elaboração de atos normativos para a regência de seus trabalhos 

e a organização de pessoal  para a realização das tarefas 16

acessórias para viabilizar os julgamentos constituem exemplos 
de suas funções atípicas. 

A função principal da natureza do Poder Judiciário é, pois, a 
decisão sobre as mais variadas espécies de conflitos de 
interesse.  17

Num regime republicado e democrático, onde há supremacia 
da Constituição, tanto as disputas entre particulares quanto as 
envolventes de interesses públicos estão sob seu crivo para fins 
de deliberação definitiva.  

Nesse sentido, após ampla sustentação em doutrina clássica 
sobre o tema, Dirley da Cunha Júnior enfatiza a questão da 
implementação da Constituição, sustentando que a imposição 
de deveres de conduta é ínsita aos comandos constitucionais.  18

 Cf. art. 96, I da Constituição Federal de 1988.16

 MORAES, Guilherme Peña de. Direito constitucional: teoria do estado. Rio de Janeiro:  Lumen 17
Juris, 2006, p. 88 e 92/93.

 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle judicial das omissões do poder público. São Paulo:  18
Saraiva, 2004, p. 52.
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A garantia da Constituição ser suprema em um Estado de 
Direito, portanto, além de ser responsabilidade de todos os 
poderes políticos, termina por ser tarefa típica do Poder 
Judiciário, o qual se organiza estruturalmente da forma mais 
voltada para o atendimento deste mister. 

O modelo brasileiro de organização judiciária está explicitado 
no artigo 92 da Constituição Federal de 1988, o qual consagra o 
elenco de componentes do Poder Judiciário no Brasil composto 
na sua quase totalidade por órgãos com funções jurisdicionais – 
exceção do Conselho Nacional de Justiça, previsto no art. 92, I-
A, criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, o qual possui 
funções correicionais e administrativas.  19

Os demais integrantes estão previstos no artigo 98 da CF 
(juizados especiais estaduais e federais, juízes de paz etc). 

O artigo 92 da CF é sucedido pela fixação das regras gerais 
para o exercício da magistratura (consagradas no denominado 
Estatuto da Magistratura, art. 93 da CF, consideravelmente 
alterado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, bem como nas 
regras sobre garantias e vedações aos magistrados do art. 95 e 
parágrafo único da CF), além de normas sobre a composição dos 
tribunais e sobre o respaldo formal de validade dos julgamentos de 
inconstitucionalidade (respectivamente, art. 94, o qual materializa 
a regra do quinto constitucional e art. 97 da CF, o qual 

 Em outra oportunidade, tratando da natureza do Conselho Nacional de Justiça, já escrevemos que “a) 19
a natureza das funções do CNJ é administrativa, não lhe cabendo atribuições jurisdicionais de 
qualquer ordem; b) a sua tarefa maior é efetivar a autonomia do Poder Judiciário, fazendo respeitar o 
princípio constitucional da separação de poderes, contido no art. 2º da Constituição Federal; c) suas 
manifestações consistem em atos regulamentares e recomendações de providências. Em suma, por meio 
de atos regulamentares ou de recomendações, o CNJ tem como função primordial assegurar a 
autonomia do Poder Judiciário, enquanto função estatal que por si mesma ostenta a pecha da 
incompreensão quando decide contra       as leis inconstitucionais aprovadas pelo Legislativo e contra as 
medidas provisórias     e atos administrativos inconstitucionais editados pelo Executivo, em todos os 
níveis da Federação. ”. HIRSCH, Fábio Periandro de Almeida. “Considerações em torno da Resolução 
nº 11/2006 do CNJ”. In: ALVES NETO, João (Coord.). As novas faces do direito do trabalho: 
estudos em memória de Gilberto Gomes, Salvador:  Quarteto, 2006, p. 92/93, grifos do original. 
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materializa a regra da Reserva de Plenário  . 20

A base necessária para que a independência da função 
jurisdicional seja respeitada está exposta no conjunto de regras 
sobre a autonomia financeira e orçamentária do Poder 
Judiciário, consagradas no art. 98, § 2º e no art. 99 e seus incisos 
da Constituição Federal, a primeira criada e estas últimas 
alteradas com relevância pela Emenda nº 45/2004. 

A importância desta autonomia das finanças é tanta que 
parece certo afirmar que “Não há democracia sem uma Justiça 
forte, auto- suficiente, financeira e politicamente, respeitada e 
prestigiada”.  21

A partir do art. 101 da Constituição Federal passa a ocorrer a 
especificação constitucional dos integrantes do Poder Judiciário 
brasileiro, com a delimitação expressa de competências. 

A estrutura se inicia pela previsão do Supremo Tribunal 
Federal (arts. 101 a 103), seguido pelo Superior Tribunal de 
Justiça (arts. 104 a 105); após, pelos Tribunais Regionais Federais 
e pela Justiça Federal de primeira instância (arts. 106 a 110); pela 
Justiça do Trabalho (arts. 111 a 116); pela Justiça Eleitoral (arts. 
118 a 121) e pela Justiça Castrense ou das Forças Armadas, 
(arts. 122 a 124). 

Por fim, no âmbito dos estados membros ou federados, cada 
qual dos mesmos organiza sua estrutura judiciária, contando no 
mínimo com um Tribunal de Justiça e juízes de Direito, 
definidos pelas Constituições Estaduais e pelas leis de 
organização judiciária de cada unidade federativa (art. 125 a 126). 

 Atualmente, reforçada pela edição da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, a qual 20
preceitua que “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de 
tribunal que, embora não declare expressa- mente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

 CUNHA, Fernando Whitaker da. Direito constitucional do Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 21
1990, p. 295.
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O art. 4º da Emenda Constitucional nº 45/2004 extinguiu os 
Tribunais de Alçada. 

Ainda, e na sequência, a Constituição Federal trata das 
denominadas funções essenciais da Justiça, englobando o 
Ministério Público, as procuradorias jurídicas dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, as Defensorias Públicas e a 
advocacia privada (arts. 127 a 135). 
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3. PANORAMA DAS FUNÇÕES 
DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 

O foco escolhido limita o interesse em aprofundar as 
questões relativas aos tribunais em geral e, sobretudo, no 
específico, aos tribunais superiores consagrados no sistema 
judiciário brasileiro de 1988. 

O fato é que se pode, perfeitamente, aplicar a teoria das 
funções típicas e atípicas para todos os tribunais no Brasil, eis 
que, por força da Constituição Federal, os mesmos têm como 
atividade principal ou típica a prestação jurisdicional. 

Contudo, não se furtam de realizar, atipicamente, tanto a 
administração (quer de pessoal, quer de demandas 
administrativas com seus julgadores, a título dos trabalhos das 
corregedorias, por exemplo) quanto a legislação (na medida em 
que a elaboração dos regimentos internos materializa, com sede 
constitucional para alguns, tal atribuição). 

Sem dúvida, porém, a competência atípica mais relevante é a 
administrativa. No texto da Constituição Federal temos 
previsões para que o STF e os demais tribunais superiores 
exercitem tais competências atípicas, precisamente nos 
dispositivos constantes do artigo 96, I e suas alíneas. 

A relevância da seleção, organização, fiscalização de atividades, 
enfim da gestão de demandas em nível de pessoal do corpo 
administrativo de serventuários faz com que os Tribunais possuam, 
usualmente, setores de sua estrutura voltados para essas tarefas, 
quase sempre com a chefia de Desembargadores ou Juízes da 
Corte respectiva. 

Inegavelmente, tais atribuições terminam por retirar parte 
considerável de tempo útil dos magistrados para a função 
essencial e primaz de todos os tribunais, qual seja, a prestação 
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jurisdicional.  

Daí porque são vivazes as vozes que reclamam a inserção de 
profissionais habilitados em Administração para realizar tal 
mister: os chamados administradores judiciários.  22

A base desta competência administrativa, em que pese sua 
sede constitucional em alguns casos (notadamente quanto aos 
tribunais superiores), é mesmo o Regimento Interno de cada 
Corte, entendido como a norma de organização e 
estabelecimento de competências para os órgãos julgadores. 

A relevância dos Regimentos Internos é notória, 
especialmente no caso do Supremo Tribunal Federal, na medida 

 A Revista Exame, edição de 06/09/2006, publicou matéria com o título “Para fazer a Justiça andar. Um 22
plano para o Judiciário brasileiro tornar-se mais rápido e previsível”, subscrita por Roberta Paduan, onde se 
utilizaram dados coligidos pela consultoria McKinsey e expostos pelo sócio-diretor da subsidiária 
brasileira da empresa Stefan Matzinger. Nessa avaliação ampla do cenário brasileiro, uma das principais 
conclusões foi que a insegurança jurídica representaria uma redução de 20% da taxa de investimento e, 
portanto, de desenvolvimento e crescimento no Brasil. O estudo ainda mostrou que os anacronismos da 
legislação brasileira são responsáveis diretos pela defasagem de crescimento, ensejando o aumento de 
processos em trâmite no Judiciário do país, então mensurados na faixa de 54 milhões de casos em curso, 
gerando como conclusão que, “se o sistema não passar por uma reforma profunda rapidamente, o número 
de processos dobrará em dez anos, chegando a 110 milhões”. Como soluções propostas foram elencados: 
a aplicação de juros de mercado para o retardo no cumprimento das decisões judiciais, a concretização 
urgente da súmula vinculante e, ainda, um “choque de gestão” mediante a criação dos Administradores 
Judiciários, definido o processo de mudança nos seguintes termos: “A informatização do tribunal 
eliminaria o problema, como demonstra o tribunal do Rio de Janeiro, em que a distribuição de um 
recurso ocorre em menos de 24 horas e o julgamento leva cinco meses. Em São Paulo, o julgamento de 
um recurso leva em média dois anos. Embora vital, a adoção de mais tecnologia resolveria apenas parte 
do problema. Outra parte reside no fato de um juiz brasileiro gastar, em média, apenas 35% de seu tempo 
realmente julgando — nos 65% restantes, ele exerce funções administrativas, como controlar férias de 
funcionários. Para piorar, não há padrões de gestão no Judiciário brasileiro. Na Justiça estadual, que 
concentra mais de 70% dos casos em andamento no país, cada um dos 27 tribunais estaduais define o 
modelo de gestão com que quer trabalhar. O responsável pela administração de cada tribunal estadual é um 
juiz eleito a cada dois anos, geralmente sem nenhuma formação em gestão. ‘Quando ele está aprendendo a 
fazer as coisas, é substituído por outro juiz, que tem de aprender tudo de novo’, diz Matzinger. [...] A Austrália, 
que deflagrou uma profunda reforma da Justiça, em 1995, resolveu a questão criando a figura do 
administrador judiciário, uma carreira já antiga nos Estados Unidos. Esse profissional de gestão trabalha 
como executivo de apoio à área fim do tribunal. A reforma australiana incluiu um investimento de 3,5 
bilhões de dólares em três anos. A maior parte do dinheiro foi gasta na padronização da gestão dos 
tribunais e em sua informatização. Uma das maneiras criadas pelos australianos para monitorar a qualidade 
dos serviços jurídicos foi estabelecer que cada juiz fique responsável do começo ao fim pelos casos que 
lhes são designados. As iniciativas resultaram na redução de 25% do estoque de processos em andamento e 
na aceleração do prazo de solução dos casos, que duram no máximo oito meses no país. ”. Sugeriu-se, 
por fim, uma mudança de cultura e de formação dos magistrados para que atentassem para os impactos 
econômicos de suas decisões, bem como para a especialização do conhecimento judicial - PADUAN, 
Roberta. “Para fazer a Justiça andar: um plano para o judiciário brasileiro tornar-se mais rápido e 
previsível”. In.: Revista Exame, edição de 06/09/2006. Disponível em <www.exame.com.br>, Acesso 
em 11/11/2006, 13:50 horas. Entendemos que tais propostas merecem maior trato e profunda discussão, 
para que não se empreste ao problema da crise de eficiência do Poder Judiciário uma conotação de que 
apenas para favorecer os negócios é que a reforma deve se concretizar.
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em que diversos dispositivos nele contidos são utilizados até 

hoje no embasamento de pretensões diversas  e na regulação de 23

temas como, por exemplo, pressupostos recursais e condições 
de admissibilidade.  24

A função jurisdicional, no sentido da prestação da tutela 
pelos órgãos do Estado encarregados da solução das demandas 
ou conflitos intersubjetivos, é mesmo o móvel da existência do 
Poder Judiciário como uma das funções essenciais do Brasil. 

A tarefa precípua dos órgãos componentes do Poder 
Judiciário possui peculiaridades de Estado para Estado. No 
Brasil, por exemplo, as decisões do juiz de primeira instância, 
sob o aspecto jurídico, são tão relevantes quanto os acórdãos 
proferidos pelos Tribunais. Contudo, de fato, percebe-se uma 
precarização da importância dos julgamentos originários, quase 
como se toda a relevância decisória do sistema judiciário 
brasileiro fosse deslocada para as Cortes. 

Esse fenômeno pode ser explicado pela circunstância inata 
do homem de não tolerar negativas a seus anseios sem uma 
revisão que lhe faça resignar; pela consideração que os 
membros dos tribunais seriam mais experientes e, portanto, 

  “[...] Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Alegação improcedente. As 23
disposições do Regimento Interno da Corte foram recebidas pela Constituição, que não repudia atos 
normativos anteriores à sua promulgação, se com ela compatíveis. Precedente. ” – BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Agravo Regimental na Suspensão de Liminar nº 32/PE. Rel. Min. Maurício 
Corrêa, DJU de 03/04/2004, p. 31. O precedente citado foi a Questão de Ordem na Suspensão de 
Segurança nº 260.

 Berenice Soubhie Nogueira Magri, tratando sobre os Regimentos Internos do STF e do STJ, afirma 24
que desde a Constituição Federal de 1934 até as Cartas de 1967/1969 o RISTF possuía natureza jurídica 
de ato normativo próprio, com produção de efeitos análoga às leis ordinárias elaboradas pelo Poder 
Legislativo. Diante da Constituição Federal de 1988, a autora permanece sustentando tal entendimento, 
porém adequando-o ao disposto no art. 59, III, ao referir que “em face da atual ordem constitucional (art. 
96, inc. I, da CF), não é correto atribuir ao Regimento Interno do Tribunal natureza de ‘lei’, visto que se 
trata de ‘normas regimentais’”. MAGRI, Berenice Soubhie Nogueira. “O papel decisivo dos regimentos 
internos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça na admissibilidade dos recursos 
extraordinário e especial”. In.: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais 
do recurso especial e do recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, 
p. 67 e 79, com grifos constantes do original.
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mais preparados para os casos complexos; pelo pensamento que 
decidir colegiadamente é mais seguro do que monocraticamente, 
dentre tantas outras explicações. 

Contudo, em verdade, parece que o correto seria balizar essa 
constatação (que o juiz de primeiro grau é mero provocador da 
jurisdição dos tribunais) em razões menos jurídicas que 
sociológicas, na medida em que a Corte simboliza o poder de 
forma mais austera, mais plena. 

Dito de outro modo: o julgamento do tribunal traz consigo 
uma carga ideológica de um juízo mais abalizado que o do 
julgador isolado. Ao par disso, também carrega em si a ideia 
de hierarquia e sedimentação do quanto decidido, sendo que, 
em regra geral, a acórdão ou a decisão monocrática não serão 
facilmente reformadas em desfavor do vitorioso. 

As razões para esse fenômeno brasileiro dos julgadores mais 
distantes do fato (os juízes dos tribunais, desembargadores ou 
ministros) serem mais valorizados que os juízes próximos dos 
acontecimentos sociais geradores de conflitos (os juízes de 
primeira instância) parecem ser reduzidas essencialmente a 
duas: a primeira, decorrente do sistema de foros por 
prerrogativa de funções, já que é nos tribunais que os agentes 
mais relevantes do sistema político em sentido lato são 
processados e julgados em matéria criminal; a segunda, por 
força do recurso tão-somente desdobrar a relação processual e 
culminar na definitividade da sentença, com o manto da coisa 
julgada, a gerar estabilidade das questões solvidas. 

Os tribunais, portanto, são considerados os ícones do Poder 
Judiciário brasileiro. Sua figura institucional é até mais visível 
para o grande público que a do Juiz de Direito (notadamente 
nos grandes centros), gerando como efeito principal uma 
conclamação dos seus trabalhos e de seus membros como 
verdadeiros oráculos da aplicação da justiça. 
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Mauro Cappelletti, tratando da relação entre o Legislativo e 
o Executivo – cujos desenvolvimentos chegam a ponto do autor 
referir a um verdadeiro “gigantismo” - e o Judiciário, afirma: 

As sociedades mais sãs esforçaram-se e se esforçam por 
encontrar a cura desses desenvolvimentos, potencialmente 
patológicos. [...] para o judiciário, tais desenvolvimentos 
comportaram consequências importantes, sobretudo o 
aumento da sua função e responsabilidades. Pelo fato de que o 
“terceiro poder” não pode simplesmente ignorar as profundas 
transformações do mundo real, impôs-se novo e grande 
desafio aos juízes. A justiça constitucional, especialmente, na 
forma do controle judiciário da legitimidade das leis, constitui 
um aspecto dessa nova responsabilidade.  25

Novamente em redução de complexidade decorrente do corte 
metodológico fixado, passa-se a tratar das funções do tribunal 
máximo de um Estado, tradicionalmente o responsável pela 
apreciação da constitucionalidade das normas, quer de forma 
concentrada, quer difusa, como no caso do Supremo Tribunal 
Federal no Brasil. 

Santi Romano afirma que o Estado possui instituições 
relevantes e outras irrelevantes, explicando que as primeiras 
podem ser divididas em instituições do Estado; auxiliares e 
pertencentes ao Estado e, por fim, originárias. De interesse as 
instituições do Estado, na medida em que “constituem parte 
integrante da estrutura que o Estado possui como pessoa, da 
qual não se distinguem senão como partes do todo”.  26

Os tribunais, inegavelmente, hão de ser considerados como 
instituições relevantes para quaisquer Estados contemporâneos, 
na medida em que o exercício da jurisdição é meio pelo qual se 

 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. 25

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1993, p. 46.

 ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional geral. Tradução de Maria Helena 26
Diniz. São Paulo:  Editora Revista dos Tribunais, 1977, p. 104/106.
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efetiva a própria soberania estatal.  27

A principal tarefa dos tribunais máximos é a de farol ou 
exemplo: de indicar com força vinculante pela austeridade ou 
pelas normas qual a direção a ser adotada pelo conjunto de 
órgãos do sistema judiciário nacional sobre determinada 
questão. 

Infelizmente, porém, se é intuitivo que toda decisão de uma 
Corte Suprema deve ser atendida por todos os agentes públicos 
de forma imediata, o Brasil necessitou explicitar em norma 
constitucional tal efeito (art. 102, § 2º, da CF/88, com redação 
dada pelas Emendas nº 03/1993 e, mais recentemente, 45/2004). 
Isso, porém, isoladamente, não elimina o risco de 
desobediência. 

O principal problema do país não é a independência judicial 
– o direito de cada juiz decidir de forma diversa da Corte 
Suprema -, mas sim a falta de cumprimento efetivo pelo Poder 
Executivo das decisões proferidas pelo Poder Judiciário como 
uma ação pública consequente.  28

A postura exemplar que se espera das decisões da Suprema 
Corte é decorrente das funções que o Tribunal deve exercer. 

O professor americano Bernard Schwartz, tratando da 
realidade norte americana até 1955, sustenta que conhecer a 
posição dos tribunais em um país é “de crucial importância 
para quem procura compreender as suas instituições 
constitucionais”. 

Aduz ainda, citando Laski, que a história americana seria 

 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 27
75.

 Entendendo-se por ação pública o conjunto de medidas administrativas tendentes a alterar práticas 28
julgadas errôneas pelo Poder Judiciário, enquanto decorrência natural do pronunciamento definitivo 
da Corte Suprema.
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contada de forma incompleta se não levasse em conta as 
decisões judiciais proferidas, sendo o juiz personagem com papel 
primordial na sociedade norte americana.  29

Percebe-se, pois, que a relevância do papel dos tribunais é 
mecanismo direto de afirmação da soberania estatal, da 
supremacia da Constituição rígida e, sobretudo, do respeito 
popular aos desígnios do governo em sentido lato. Tal respeito 
advém da moderação judiciária, entendida como a manifestação 
da Suprema Corte apenas quando a inconstitucionalidade é 
patente.  30

Ainda para Schwartz, reportando a 1955 quando foi escrito 
seu livro, houve uma mudança de panorama no quadro das 
principais funções da Suprema Corte americana: saiu a faceta 
de controlador incansável do Congresso Nacional, onde atuava 
como quase um “superlegislativo” e, por força da moderação 
judiciária (fruto, ao seu ver, de uma maturação do próprio órgão, 
apesar da mudança de seus membros), passou a preponderar as 
tarefas de árbitro do sistema federal (para fins de manter a 
autoridade estadual dentro dos limites do sistema federativo) e 
de guardião das liberdades civis.  31

 SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Tradução de Carlos Neyfeld. Rio de 29
Janeiro: Forense, 1966, p. 160/161: “A experiência europeia mostra que a Constituição que não pode 
ser judicialmente validada contém apenas palavras ocas. O fracasso dos tribunais europeus em afirmar o 
seu poder de controle sobre os atos do Executivo e do Legislativo é que tem tornado a maioria das 
Constituições europeias simples pedaços de papel. A afirmação pelos tribunais americanos de tal 
poder de revisão assegura que a Constituição federal não sofre de um mal semelhante. Assim, não é 
somente a existência de um instrumento orgânico escrito que torna o papel constitucional do juiz nos 
Estados Unidos mais importante do que na Inglaterra. É antes o fato de que o Judiciário americano é 
considerado como um dos três ramos coordenados do Governo federal, que não depende    nem do 
Legislativo nem do Executivo, que o capacita a afirmar o seu poder de controle que tão nitidamente 
diferencia o sistema constitucional americano daqueles predominantes na Inglaterra e no continente 
europeu”.

 SCHWARTZ, Bernard. Op. Cit, p. 262.30

 Entendendo que o papel da Corte Suprema a partir de 1937 foi decisivo para mudar a orientação do 31
direito de propriedade não ser mais importante que a vida, a liberdade e a segurança jurídica, 
preservando-se então os “direitos específicos salvaguardados na Carta de Direitos e contidos nas oito 
primeiras emendas à Constituição Federal” - SCHWARTZ, Bernard. Op. Cit, p. 264/266.
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O sistema de moderação judicial ainda se aplica 
contemporaneamente no sistema americano. Autores clássicos, 
por exemplo Thomas M. Cooley, afirmam que é necessária 
prudência da Supreme Court para deliberar sobre práticas 
governamentais, sem que isso implique em negligenciar os atos 
notoriamente contrários à Constituição Federal americana.  32

Já Konrad Hesse, ao tratar da realidade do Direito 
Constitucional na República Federal da Alemanha, afirma que as 
principais funções do Tribunal Constitucional Federal (que 
acabam por envolver a jurisdição constitucional como um todo) 
são, em especial, o controle dos poderes estatais e a 
concretização e aperfeiçoamento do Direito Constitucional, 
nos seguintes termos: 

Assim, é sobretudo a jurisdição constitucional pela qual o poder 
judiciário hoje está intercalado no equilíbrio dos poderes [...] e 
que dá seu cunho não só à ordem das funções estatais, mas à 
ordem constitucional total. É de influência essencial sobre a 
colaboração dos órgãos estatais, se conflitos entre eles somente 
por entendimento podem ser eliminados, ou se eles por um 
tribunal independente podem ser decididos; a jurisdição 
constitucional contribui para a conservação da coexistência de 
forças políticas diferentes, aproximadamente equilibradas, pela 
sua atividade que pressupõe a ordem constitucional da Lei 
Fundamental e que, simultaneamente, é condição fundamental 
de sua própria eficácia; e a Constituição escrita ganha na vida da 
coletividade um significado muito superior do que em uma 
ordem sem jurisdição constitucional – o papel que a 
Constituição, nomeadamente em seus direitos fundamentais, 
desempenha na vida da República Federal assenta-se, não em 
último lugar, nisto, que a questão da observância das 
vinculações jurídico-constitucionais sempre pode ser feita 
acessível à decisão do Tribunal Constitucional Federal.  33

Para Francisco Gérson Marques de Lima, a questão da 

 COLLEY, Thomas M. Princípios gerais de direito constitucional nos Esta- dos Unidos da 32
América. Tradução e anotações de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas:  Russel, 2002, p. 148.

 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. 33

Tradução da 20ª edição alemã por Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 
1998, p. 419/420.
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relevância das funções dos Tribunais Constitucionais desemboca 
na preservação da democracia: 

A Constituição é o limite dos excessos do legislador, o qual atua 
dentro de uma imensa margem de discricionariedade. Estes 
limites restringem a ditadura da maioria e as mudanças de 
ocasião, que poderiam implicar a perpetuação, no poder, 
daqueles que lá se encontram, ditando as regras do jogo. A 
natural regra da sucessão democrática estaria ameaçada. Logo, é 
fundamental um modelo eficaz e coerente de controle da 
Constituição, seja ele político ou jurisdicional. Este controle 
passa pelos Tribunais Constitucionais, que em alguns países se 
situam no cume da pirâmide judiciária; e em outros constituem 
um órgão político fora da estrutura dos demais Poderes.  34

Aos tribunais em geral, e em particular às Cortes Supremas 
dos diversos Estados democráticos, em síntese, podem ser 
indicadas como principais as seguintes funções: primordialmente, 
assegurar a implementação e a preservação do regime 
democrático; consagrar a segurança jurídica por meio da 
coercitividade dos seus decisórios e da formação da coisa 
julgada; controlar os demais poderes constituídos, quer no 
aspecto formal, quer no material dos seus atos (em sentido amplo, 
abrangendo as omissões inconstitucionais); d) concretizar as leis 
em geral e, em especial, direta ou indiretamente, a própria 
Constituição, sendo seus intérpretes auto- rizados (o que não 
exclui, por certo, a relevância das manifestações interpretativas 
dos juízes de primeira instância). 

 LIMA, Francisco Gérson Marques de.  Fundamentos...  Op.  Cit.,  p. 29.34
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4. FUNÇÕES DO TRIBUNAL 
MÁXIMO COM BASE NA TEORIA 
DA JUSTIÇA CONSTITUCIONAL: 

A CONTRIBUIÇÃO DE ANDRÉ 
TAMOS TAVARES 

André Ramos Tavares, em tese que lhe valeu o título de 
Livre- Docente em Direito Constitucional da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo (USP) sob a denominação 
de “Teoria da Justiça Constitucional”, faz um aprofundado 
estudo sobre as funções de um Tribunal Constitucional.  35

Na realidade, o tema não lhe era novo, eis que já o havia 
enfrentado em outro trabalho, anteriormente publicado em 
1998 , no qual tratou dos diversos aspectos a serem levados em 36

conta quando do tratamento do Tribunal Constitucional e de 
suas funções dentro do Estado democrático de Direito moderno. 

Uma das mais relevantes tarefas, ao ver do professor 
paulista, é a função de controle, por meio da qual o Tribunal 
Constitucional se constitui em “garante da fidelidade à 

Constituição”.    37

Estreitamente ligada a esta é a função corretora, na qual o 
Tribunal “atua como verdadeiro órgão corretivo, no sentido de 
que recompõe a ordem jurídica”.  38

 TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, 633 p.35

 TAVARES, André Ramos. Tribunal e jurisdição constitucional. São Paulo: Celso Ribeiro 36
Bastos Editor, 1998, 165 p.

 TAVARES, André Ramos. Tribunal e jurisdição constitucional. São Paulo: Celso Ribeiro 37
Bastos Editor, 1998, p. 95.

 TAVARES, André Ramos. Tribunal... Op. Cit., p. 97/98.38
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Ainda fez referência à função legitimante, entendida como 
aquela por meio da qual o Tribunal Constitucional é provocado a 
“declarar a legitimidade de uma determinada lei”, gerando por 
consequência que o ato público deixará de possuir mera presunção 
de constitucionalidade para ser definitivamente considerado 
como idôneo perante a Constituição em vigor.  39

Densificando sua análise, pode-se dizer que André Ramos 
aperfeiçoou seus estudos sobre o tema da jurisdição 
constitucional, centrando suas preocupações das diversas 
funções a serem desenvolvidas pela figura central deste 
sistema, qual seja, o Tribunal Constitucional. 

Em suas próprias palavras, “pode-se dizer que esta pesquisa 
projeta-se exatamente para o reconhecimento da importância do 
Tribunal Constitucional, procurando desvendar a natureza da 
função que exerce”, tudo para viabilizar que se possa 
“demonstrar a legitimidade deste órgão dentro da concepção 
mais ‘moderna’ de democracia”.  40

Parte da premissa que a Constituição, ao sair da situação de 
mera carta de intenções e se transformar em carta de 
competências, passou a servir de fonte principal do Direito, 
ultrapassando o antigo paradigma da primazia da lei e dos 
códigos como formadores do sistema jurídico. Daí porque, 
citando Lipson, oferece seu ponto de vista sobre o que se deve 
esperar de uma Constituição e de sua relevância para o Estado 
democrático de Direito: 

Há três funções principais que uma constituição deve preencher 
e três influências a que deve corresponder. No primeiro caso, 

 TAVARES, André Ramos. Tribunal... Op. Cit., p. 99/100. O professor faz referência expressa ao caso 39
brasileiro, onde a Ação Declaratória de Constitucionalidade é instrumento posto para a realização de 
tal função ou dimensão pelo Tribunal Constitucional (art. 102, I, a da CF), sendo que para esse 
instrumento sempre se referiram efeitos erga omnes e vinculantes da sua decisão. Com o advento da 
Emenda Constitucional nº 45/2004, o art. 102, § 2º, estendeu tal eficácia às decisões de mérito nas 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade.

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 08.40
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uma constituição é um processo de organizar e dar 
reconhecimento formal aos interesses e grupos de que a 
sociedade se compõe. Segundo, serve ao Estado como o 
esqueleto serve ao corpo humano, oferecendo uma estrutura 
rígida em torno da qual os processos dinâmicos da política 
podem funcionar. Estruturalmente encarada, a constituição é 
muitas em uma só. É um complexo de poderes e funções 
oficiais, somados aos direitos e responsabilidades privados. 
Ergue uma estrutura de instituições, dependências e agências. 
Consubstancia ainda os princípios filosóficos subjacentes à 
concepção que uma comunidade faz de sua forma de Governo. 
Terceiro, uma constituição está ornada com os atributos 
supremos da lei. Marca o vértice de uma hierarquia de 
gradações legais. Aí está o foco da lei suprema do Estado e o 
manancial de suas leis secundárias.  41

Marcando a necessidade e a oportunidade da revisão 
aprofundada das funções do Tribunal Constitucional, o 
professor paulista sustenta que, por ter o Direito a cada dia 
mais se complexificado, o papel da Corte terminou por se 
expandir necessariamente, atuando no contexto da chamada 
Teoria das Redes, atraindo para si temários como 
governabilidade, conflitos no tocante à distribuição de 
competências federativas e demandas tidas muitas vezes como 
políticas em sentido amplo.  42

Pontua, ainda, que a rigidez da Constituição é pressuposto 
inexorável para falar em supremacia normativa da mesma e, 
por conseguinte, legitimar a própria existência do 
Tribunal Constitucional, na medida em que esse é “órgão 
programado para sustentar a supremacia da Constituição”, 
sendo mesmo “inaceitável sua existência sem a supremacia 
que lhe justifica a atuação”.  43

Dentro da denominação “Curador da Constituição”, a qual 

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 46. 56.41

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 48. 57.42

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 61. 58.  43
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abarca “(i) ser o defensor um protetor dos interesses 
constitucionais; (ii) ser o defensor também um implementador 
da vontade da Constituição, realizando-a, aplicando-a, 

cumprindo-a ou exigindo seu cumprimento”  , pontifica que 44

tal tarefa, em que pese não exclusiva dele, é especialmente do 
Poder Judiciário e, preponderantemente, do Tribunal 
Constitucional.  45

O incremento de novas tarefas atribuídas ao Tribunal 
Constitucional conduz a afirmação de que a função inaugural do 
Tribunal Const i tuc ional é mesmo o con t ro l e d a 
constitucionalidade das leis, quer de forma concentrada e abstrata 
(modelo austríaco kelseniano), quer de forma difusa ou incidental 
e concreta e casuística (modelo norte americano advindo de 
Marshall). Daí porque sustenta: 

No momento em que o Tribunal Constitucional recebeu a 
incumbência (por vezes monopolizando-a no máximo possível) 
de controlar os atos normativos advindos dos parla- mentos, 
t o r n o u - s e u m a d a s p r i n c i p a i s i n s t i t u i ç õ e s d o 
constitucionalismo. A função inaugural é, portanto, de extrema 
importância, e foi a partir dela que os tribunais puderam reforçar 
sua posição de destaque entre os “poderes” constitucionais.  46

Para uma melhor precisão terminológica, em razão do rigor do 
método de pesquisa empregado, o autor justifica o uso da 
expressão Jurisdição Constitucional entendendo-a como “a defesa 
da Constituição sob todos os aspectos, desde que operada por um 

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 71.44

 Como a forma mais específica e proveitosa  de  controle  e  proteção  da  Constituição é mesmo o 45
exercício eficiente do controle de constitucionalidade, e havendo necessidade de integrar tal tarefa como 
típica do Poder Judiciário mas específica         e primordial da Corte Constitucional, André Ramos 
afirma que “Realmente, o modelo mais adequado para a defesa da Constituição talvez seja aquele que 
permita alguma forma de ‘integração’ das instâncias judiciais na Justiça Constitucional,  seja (i) por 
permitir o controle difuso-incidental ou por (ii) impor às instâncias judiciais que suscitem a questão 
constitucional perante o Tribunal Constitucional (controle concentrado mediante incidente 
judicialmente posto).” - TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 113.

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 138. 61.46
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tribunal (exercício de jurisdição) como função exclusiva 
(eliminando desse conceito tribunais que desempenhem a 

jurisdição concomitantemente)”.  E sobre o termo que denomina 47

a obra – Justiça Constitucional – esclarece: 
“Justiça Constitucional” em uso identificado, nesta pesquisa, 
para designar apenas a Justiça desenvolvida no âmbito do 
Tribunal Constitucional, incluindo o estudo da sua origem 
histórica, seu posicionamento entre os poderes, suas principais 
categorias funcionais, morfologia e natureza da atividade do 
Tribunal Constitucional, processo decisório e suas regras, 
legitimidade democrática e perspectivas.  48

A ideia de monopólio da aplicação do controle de 
constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, porém, é 
afastada como algo necessário para a sua afirmação e existência, 
o que induz à conclusão que a existência de um modelo 
concreto-difuso de controle não implica em impedimento para a 

construção da Teoria da Justiça Constitucional.  Justifica-se tal 49

pensar: 
O Tribunal Constitucional identifica-se, pois, pelas funções que 
exerce, basicamente todas marcadas profundamente pela idéia de 
protetor da supremacia constitucional, com sua defesa e 
cumprimento. Não se caracteriza, pois, pela exclusividade ou 
monopólio no exercício dessas funções. [...] A exigência de 
atuação exclusiva como curador da Constituição levaria a 
desconsiderar um tribunal como a Corte Suprema norte-
americana, que não seria propriamente um Tribunal 
Constitucional, embora ninguém duvide que exerça Justiça 
Constitucional. Seria, ainda, o caso do Supremo Tribunal Federal 
no Brasil.  50

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 145.47

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 15148

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op.  Cit.,  p.  156/157. 64.  49

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 157 e 159.  65.50
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Adentrando no específico da relevância do estudo das 
funções operativas do Tribunal Constitucional, o professor da 
PUC/SP afirma que, por se tratar de uma teoria da prática de 
determinado encargo ou trabalho, “A teorização acerca das 
funções desenvolvidas pelo Tribunal Constitucional deve 
objetivar uma construção científica sustentável que indique as 
atribuições dessa instituição e forneça os aportes teóricos 
necessários para distingui-las entre si”.  51

Em que pese certa a ideia que, com o constitucionalismo, 
toda a razão de ser do Estado, por quaisquer de suas funções ou 
poderes, é aplicar, incluindo garantir, a Constituição (“defesa e 
cumprimento da Constituição”), o que se verifica é que o estudo 
das demais funções do Tribunal Constitucional não logrou 
amplitude suficiente, com o que se justificou a relevância 

prática da pesquisa.  Num exemplo para o Brasil, essa se 52

confirma: 
Da análise do Direito brasileiro, depreende-se que muito do que 
consta como competência do Supremo Tribunal Federal é 
matéria que, a rigor, deveria estar cometida a outro órgão do 
Poder Judiciário, como o Superior Tribunal de Justiça. Por 
outro lado, muito do que efetivamente se caracterizaria, 
teoricamente, como controle de constitucionalidade simples- 
mente não consta do rol de atribuições do Supremo Tribunal 
Federal.  53

Adverte que as funções do Tribunal Constitucional não 

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 185.51

 “Podem ser alinhavadas três razões básicas para o não-reconhecimento (nem empírico, nem 52
doutrinário) de uma teoria das funções da Justiça Constitucional. (i)    O tema da Justiça Constitucional é 
relativamente recente na História do Direito, impossibilitando um adequado desenvolvimento de parcela 
de suas categorias fundamentais. Inicialmente se fixou atenção na chamada ‘legitimidade’ da Justiça 
Constitucional. (ii). Há uma diversidade e inadequação de funções atribuídas empiricamente a 
alguns tribunais constitucionais. (iii). Houve forte concentração doutrinária no estudo do tema do 
controle da constitucionalidade das leis, função    que inaugura a atividade do Tribunal Constitucional 
na História. ” - TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 193.

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 198.53
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devem ser confundidas com suas competências de atuação e 
que devem estar presentes na própria Constituição. 

No sistema norte-americano, por exemplo, a regulamentação 
do Judiciário é matéria de lei ordinária a cargo do Parlamento e 
apenas as competências originárias da Suprema Corte são 
declinadas na Constituição sintética. No Brasil, o Supremo 
Tribunal Federal entende que suas competências são 
reservadas, ou seja, de trato exclusivamente constitucional.  54

Ademais, o reconhecimento de quais funções devem ser 
implementadas será extraído – por paradoxal que seja – do 
exercício cotidiano de suas próprias competências expressas , 55

bem como pela atuação do Tribunal em questões que, 
aparentemente, refugiriam do seu rol de atribuições (mas que 
são relevantes para a manutenção do Estado Democrático de 
Direito). 

 Classificam-se as funções em duas grandes categorias: as 
funções estruturais ou próprias (“aquelas que pertencem a um 
Tribunal Constitucional por sua natureza e desenvoltura”, as 
quais são “essenciais, e delas não se pode desvencilhar o 
Tribunal Constitucional sob pena de grave prejuízo para a 

  “[...] 1. No plano federal, as hipóteses de competência cível ou criminal dos tribunais da União 54
são as previstas na Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando esta 
mesma remeta à lei a sua fixação. 2. Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos 
tribunais federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial em relação às dos Estados, 
detentores de toda a jurisdição residual. 3. Acresce que a competência originária dos Tribunais   é, por 
definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre que, 
demarcada a última pela Constituição, só a própria Constituição a pode excetuar. 4. Como mera 
explicitação de competências originárias implícitas na Lei Fundamental, à disposição legal em causa 
seriam oponíveis as razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei ordinária de uma dada 
interpretação constitucional. ” – ADI nº 2.797/DF, Rel. Min.  Sepúlveda Pertence, DJU de 19/12/2006, p. 
37. Discutia-se no caso a constitucionalidade das mudanças ocorridas no art. 84 do Código de Processo 
Penal por força da Lei Ordinária nº 10.628/02.

  “O Tribunal Constitucional exerce, com características de definitividade, a função de definir 55
(diminuir, alargar ou conformar com os ‘anseios oficiais’) suas funções.  Isso significa a função 
implícita de declarar, em causa própria, se é sua ou não determinada tarefa que lhe seja apresentada. 
Esse é o típico processo aberto de definição funcional de um órgão” - TAVARES, André Ramos. Teoria... 
Op. Cit., p. 215.
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Constituição e o sistema jurídico”  ) e as funções impróprias 56

(“aquelas que determinada realidade estatal imputa ao Tribunal 
Constitucional ignorando a posição e a natureza dessa 
instituição”, as quais “não se compadecem com a posição de 

garante da Constituição”  ). 57

Interessam as primeiras.  
Passa-se à análise tópica de cada uma das funções 

essenciais do Tribunal Constitucional. 

A primeira é a função interpretativa e de enunciação 
constitucional, delimitada como “o processo pelo qual o 
Tribunal constrói a norma a ser aplicada, a partir do enunciado 
fornecido pelo legislador, no caso do Tribunal Constitucional, o 
legislador constituinte”, ressaltando-se que se fez prévia distinção 
entre enunciado enquanto dispositivo e norma.  58

Faz-se, portanto, “a construção de um discurso não 
autônomo (porque vinculado ao enunciado escrito) pelo 
operador do Direito”, posto que, por premissa, o autor entende 
que a jurisprudência não pode construir novos enunciados, já 
que atividade exclusiva do legislador sendo exceção, por 

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 206.56

 Idem, ibidem. Sobre quais seriam tais funções impróprias, enumera André Ramos Tavares as 57
seguintes: “A função administrativa (em sentido estrito), a de desenvolvimento do Direito privado 
(infraconstitucional), a revisão do Direito estadual (contencioso estadual) e a atividade consultiva do 
Tribunal Constitucional são funções não essenciais a este, porque não relacionadas à garantia da 
superioridade     da Constituição ou a seu cumprimento (incluindo sua defesa) ” – Idem, p. 210.

 “Normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir    da interpretação 58
sistemática de textos normativos. Daí se afirmar que os dispositivos se constituem no objeto da 
interpretação; e as normas, no seu resultado. O importante é que não existe correspondência entre norma 
e dispositivo, no sentido     de que sempre que houver um dispositivo haverá uma norma, ou sempre que 
houver uma norma deverá haver um dispositivo que lhe sirva de suporte. ” – ÁVILA, Humberto.  
Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo:  Malheiros, 2003, 
p. 22.
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exemplo, a analogia.  59

Distinguiu-se internamente tal função em três outras (ainda 
que a distinção não tenha intenção de excluir, eis que os 
fenômenos podem até mesmo se imbricar), quais sejam:  

a) a principiológica, entendida como o processo de 
concreção das cláusulas constitucionais abertas 
que trouxeram princípios para o texto das 

Constituições  ,, entendidos como diretrizes 60

materiais para o ordenamento jurídico, fenômeno 
próprio das Constituições que emergiram após a 
Segunda Guerra Mundial ao traduzirem normas- 

principiológicas  ; 61

b) a evo lu t i va , en t end ida como uma função 
adaptativa, construtiva ou de atualização do sentido 
do texto normativo constitucional, normalmente 
identificada como mutação constitucional enquanto 
processo informal de alteração do conteúdo semântico 

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 217/219.59

 Discorrendo em obra que faz profunda análise dos princípios constitucionais, bem como ampla 60
revisão da literatura brasileira sobre o tema, de consulta necessária pois, ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. 
Conceito de princípios constitucionais: ele- mentos teóricos para uma formulação dogmática 
constitucionalmente adequada.2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, 
p. 80.

 “Segundo a definição standard da teoria dos princípios, princípios são normas que ordenam que algo 61
seja realizado em uma medida tão ampla quanto possível relativamente a possibilidades fáticas ou 
jurídicas. Princípios são, portanto, manda- mentos de otimização. Como tais, eles podem ser 
preenchidos em graus distintos.       A medida ordenada do cumprimento depende não só das 
possibilidades fáticas, senão também das jurídicas” – ALEXY, Robert. “Colisão de direitos fundamentais     
e realização de direitos fundamentais no Estado democrático de Direito”. Palestra proferida na sede da 
Escola Superior da Escola Superior da Magistratura Federal (ESMAFE) no dia 7 de dezembro de 1998. 
In.: Revista de Direito Administrativo, vol. 217, jul. /set., Rio de Janeiro : Renovar, 1999, p. 74/75, 
grifos do original.
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das normas da Constituição Federal  e, por fim, 62

c) a desenvolvimentista das liberdades públicas, na qual 
se efetiva a obrigação do Tribunal Constitucional ser 
promotor dos direitos fundamentais, podendo – ou 
mesmo devendo – se concretizar por meio da 
interpretação sempre ampliativa e beneficiadora dos 

direitos  e/ou com a guarda desses direitos, sendo de 63

rigor que a primeira parcela seja preponderante sobre a 
segunda.  64

O Tribunal Constitucional, a fim de legitimar o exercício de 
tal função, tem por obrigação se preocupar com a dimensão 
comunicativa das suas deliberações, posto que a ele “é defeso 
promover uma leitura isolada da Constituição, sem maiores 
esclarecimentos ou demonstrações”, devendo os seus passos 
ser “apresentados no próprio contexto decisório” , o que, no 65

 “A interpretação evolutiva é um processo informal de reforma do texto da Constituição. Consiste ela 62
na atribuição de novos conteúdos à norma constitucional, sem modificação do seu teor literal, em razão 
de mudanças históricas ou de fatores políticos e sociais que não estavam presentes na mente dos 
constituintes” – BAR- ROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos 
de uma dogmática constitucional transformadora. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:  Saraiva, 2003, 
p. 145/146, grifos do original.

 NOGUEIRA, Alberto. Jurisdição das liberdades públicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 63
226, grifos do original.

 André Ramos Tavares, baseado em parte no pensamento de Ingo Sarlet, pondera que “Os dispositivos 64
constitucionais que enunciam ditos direitos fundamentais não comportam somente uma força 
normativa e, por consequência, uma norma; mas em virtude de seu valor, como fundamental por óbvio, 
assumem verdadeira condição de princípios, sendo fundamento de ‘posições jurídico-subjetivas, isto é 
norma (s) definidora (s) de direitos e garantias, mas também de deveres fundamentais” (TAVARES, 
André Ramos. “Elementos para uma teoria geral dos princípios na perspectiva constitucional”. In.: 
LEITE, George Salomão (Org.). Dos princípios constitucionais: considerações em torno das normas 
principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 45). E o próprio Ingo Sarlet confirma 
o acerto da tese defendida no texto principal: “[...] é de destacar-se o dever de os tribunais 
interpretarem e aplicarem as leis em conformidade com os direitos funda- mentais, assim como o dever 
decolmatação de eventuais lacunas à luz das normas    de direitos fundamentais” - SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2004, p. 361.

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 251.65
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Brasil, é garantia fundamental expressa no art. 93, IX da 
Constituição Federal de 1988 (princípio da fundamentação das 
decisões). 

A segunda proposição é a função estruturante, entendida 
como aquela “por meio da qual se promove a adequação e a 
harmonização formais do ordenamento jurídico, consoante sua 
lógica interna e seus próprios comandos relacionados à estrutura 
normativa adotada”, representando-se tal tarefa por meio da 

expressão “manutenção do edifício jurídico-normativo”  , onde se 66

realiza a “calibração do sistema, eliminando os elementos 
(normativos) indesejáveis (incongruentes), as práticas e omissões 
inconciliáveis com os comandos constitucionais”.  67

Esclarece o autor que é nessa função que será incorporado o 
exercício do controle de constitucionalidade das leis, enquanto 
função inaugural do Tribunal Constitucional, compreendendo “o 
controle do respeito à hierarquia e à distribuição de 
competências”.  Paulo Bonavides reforça a importância desta 68

função do Tribunal Constitucional: 
Com efeito, ao adquirir supremacia decisória tocante à 
verificação de constitucionalidade dos atos executivos e 
legislativos, o órgão judiciário estaria tutelando o próprio 
Estado. [...] Não há dúvida de que exercido no interesse dos 
cidadãos, o controle jurisdicional se compadece melhor com a 
natureza das Constituições rígidas e sobretudo com o centro de 
sua inspiração primordial – a garantia da liberdade humana, a 
guarda e proteção de alguns valores liberais que as sociedades 
livres reputam inabdicáveis. A introdução do sobredito controle 
no ordenamento jurídico é coluna de sus- tentação do Estado de 
direito, onde ele se alicerça sobre o formalismo hierárquico das 

 SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. Direito processual constitucional. São Paulo:  Saraiva, 66
2006, p. 84 e 92.

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 253, com grifos do original.67

. Idem, p. 254.68
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leis.  69

A decisão pela qual o Tribunal Constitucional manifesta a 
função estruturante possui, no ver do autor, estatura idêntica a de 
uma outra regra ou princípio constitucional, visando repor a 
Constituição em sua “integridade normativa”.  70

Da maior importância para a sequência deste trabalho é a 
função estruturante aplicada ao controle concreto-difuso 
de constitucionalidade, denominada função cassatória, onde o 
Tribunal Constitucional se torna uma “corte de superposição” e 
real iza o que Favoreau denomina de controle da 
“microconstitucionalidade”. Nessa atuação, o Tribunal 
Constitucional “deverá ser receptáculo natural de recursos 
diversos”.  71

Tal atuação é vista com cautela, para que não reste 
inviabilizado o Tribunal Constitucional diante da ampla 
proliferação de recursos nele aportados. Isso ensejaria o que 
Alfredo Buzaid denominou de “crise funcional”. 

Porém, deve ser muito bem entendido que “De qualquer 
sorte, a atuação do Tribunal Constitucional como órgão de 
superposição revela que essa função é estruturante, com 
referibilidade às decisões judiciais inferiores, que devem 
adequar-se ao sistema jurídico”.  72

O essencial da atividade cassatória é “tornar o Tribunal 
Constitucional um órgão revisor das principais temáticas 

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 69

2002, p. 272.

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 260. 85.70

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 28371

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 285.72
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sociais”, por meio de técnicas que permitam ao Tribunal decidir 
com a mais ampla discricionariedade possível o que será por 
ela julgado. E, ao mesmo tempo, não se pode deixar de 
reconhecer a importância dessa função no tocante aos direitos 
fundamentais: 

Evidente que o controle das violações aos direitos funda- 
mentais agrupa uma ampla gama de atos e fatos totalmente 
díspares (em natureza e conteúdo), o que merece uma explanação 
mais adequada. De qualquer sorte, destaca-se, dentre as 
finalidades perseguidas no controle, a de preservar os direitos 
fundamentais (após lhes atribuir o exato conteúdo pela função 
interpretativa). 

Assim, essa função nada mais é do que a própria função de 
controle (estruturante) qualificada em virtude do tipo de 
matéria que indiretamente se tutela ao tutelar a supremacia 
constitucional: os chamados direitos fundamentais. 

[...] No exercício da função de Corte de Cassação, o Tribunal 
Constitucional está habilitado a receber recursos contra 
violações de direitos constitucionais. A função cassatória de um 
Tribunal Constitucional justifica- se exatamente neste ponto. 
Como anteriormente sublinhado, o Tribunal Constitucional não 
pode constituir- se em última corte de revisão de casos 
concretos. É necessário um forte elemento de conexão 
constitucional. Este surge precisamente com a tutela dos 
direitos fundamentais.  73

Na sequência, apresenta-se a função arbitral, entendida 
“apenas na hipótese de se reportar o Tribunal Constitucional à 
atuação normativa ou material dos ‘poderes’, procurando solver 
os eventuais confl i tos que sur jam, fundamentada 
exclusivamente na preocupação de superar o atrito entre 
entidades constitucionais”. O âmbito de aplicação desta tarefa 
não se esgota no regime federalista, devendo ter incidência 
“para todo conflito derivado na repartição de ‘poderes’ entre 
autoridades ou órgãos propriamente”.  74

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 286 e 289. 73

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 297/298. 89.  74
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Promove-se em casos tais uma “decisão de interrupção 
(constitucionalmente estabelecida) do atrito entre as entidades 
constitucionais”, geratriz de um “comando genérico aplicável 
indiscriminadamente para todas as situações futuras nas quais se 
pudesse repetir a mesma ocorrência”.  

As principais preocupações com o bom uso dessa função se 
centram na manutenção da unidade estatal; em evitar o 
contencioso entre poderes constituídos; na defesa das minorias 
legislativas como forma de pacificação e garantia do pluralismo 
político e, ainda, na garantia da governabilidade (notadamente com a 
preocupação com os resultados práticos das decisões do Tribunal 
Constitucional).  75

Fala-se ainda da função legislativa, esclarecendo que esta é o 
“desenvolvimento de atividade da qual resulta a composição 
inaugural de comandos, com efeitos de caráter geral”, 
buscando o autor suplantar a clássica teoria da divisão de 
poderes, posto que tal função apresenta um “patamar 
supralegal”.  76

Dentro dessa função se encontram: a competência em 
sentido estrito para elaborar leis, de rara aplicação; o controle 
preventivo de constitucionalidade das leis, também com a nota da 
excepcionalidade; o controle das omissões legislativas ofensivas 
à Constituição Federal; a elaboração dos regimentos internos 
pelo Tribunal Constitucional e, por fim, com aplicação de teoria 
do Direito Português, as “decisões aditivas, redutoras e 
substitutivas”. 

O que alinha todas as sub facetas da função legislativa é 
tanto sua necessária interação com outras funções, como a de 
controle e a interpretativa, quanto a excepcionalidade da sua 

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 305 e ss.  90.75

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 322/323. 76
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ocorrência concreta. 

Passa-se à função governativa, compreendida primeiramente 
de forma diversa de uma função política (a qual se caracteriza 
pela discricionariedade de seus métodos e escolhas), para se 
definir o Tribunal Constitucional como uma “instância 
decisória ‘para- Congressual’”, já que termina influindo na 
direção dos negócios do Estado com a busca dos seus fins 
primários. 

Centralmente, o que define tal função é a criação de um 
instrumental para se realizar um controle de constitucionalidade 
sobre os atos interna corporis, especialmente quando se podem 
verificar excessos no uso das prerrogativas dos parlamentares, 
por exemplo. Três perspectivas se descortinam na espécie: 

a) considera-se função governativa tanto o 
resultado da invalidação de leis quanto, em 
especial, a definição dos direitos fundamentais, na 
medida em que, para sua proteção, será necessária 
uma injunção do Tribunal Constitucional sobre os 
poderes Legislativo e Executivo respectivamente; 

b) autoriza-se o Tribunal Constitucional a proceder a 
um “controle de oportunidade (de um ato, de uma 
lei, de uma determinação normativa) em face das 
f i n a l i d a d e s p r i m á r i a s c o n s a g r a d a s n a 

Constituição”  ; 77

c) se há um incremento de participação democrática 
por meio do acesso ao Tribunal Constitucional, não 
se desprezam os limites para tal função ser 
exercida, sendo eles (i) a vedação de atos ex 
officio, (ii) circunscrever-se aos programas 
governamentais derivados da Constituição Federal 

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 357.  77
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e (iii) respeitar o núcleo de harmonia e 
independência de cada poder estatal (no caso 
brasileiro, art. 2º da CF/88).  78

Tratou o professor também da função comunitarista, a ser 
entendida como o agir da Corte Constitucional orientada “para a 
defesa da superioridade do Direito comunitário (pró-comunidade) 
em relação ao Direito estatal (de cada Estado integrante de uma 
comunidade maior)”, fundamentada tal assertiva na 
consideração que esta “(i) é uma função que se pode reconduzir 
à estruturante; (ii) está baseada na Constituição e, nessa 
perspectiva, pode ser considerada como uma função que (iii) 
promove controle (indireto) da constitucionalidade”.  79

A última é a função paraconstituinte, entendida como uma 
forma de maximizar o princípio democrático por meio da 
atuação do Tribunal Constitucional, fazendo com que esse 
órgão supra, no mais das vezes, as manifestações ilegítimas dos 

demais poderes do Estado.  Essa função, pois, busca adaptar o 80

caráter totalizante das Constituições do pós-guerra com os 

 . TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 358.78

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 359 e 361. A explicação para o controle indireto de 79
constitucionalidade é a seguinte: “Ao magistrado nacional, tendo como modelo a comunidade 
europeia, está determinado aplicar o Direito comunitário preferencialmente ao Direito interno que se 
lhe oponha. Quando o magistrado nacional aplica o Direito comunitário afastando o Direito 
interno incompatível, estará dando cumprimento (indiretamente) a uma determinação 
constitucional e, assim, estará, em última análise, aplicando a Constituição” – Idem, p. 365. No 
particular da relação do Brasil com os mecanismos internacionais   de proteção dos direitos humanos, 
confira-se: “Em razão do fenômeno de instrumentos internacionais de proteção dotados de bases 
jurídicas distintas (tratados e resoluções) [...] todos os Estados (inclusive os que não ratificaram os 
tratados gerais de direito humanos) encontram-se hoje sujeitos à supervisão internacional no tocante ao 
tratamento dispensado às pessoas sob sua jurisdição. [...] A este fenômeno da diversidade de meios e 
identidade de propósito há que agregar a gradual superação de objeções clássicas como a da pretensa 
competência nacional exclusiva ou domínio reservado dos Estados e a concomitante asserção da 
capacidade de agir dos órgãos de supervisão internacionais” - TRINDADE, Antônio Augusto 
Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos e o Brasil (1948-1997): as primeiras cinco 
décadas. 2. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000, Série Prometeu, p. 25 e 83, grifos do 
original.

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 555/557. 95.80
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desafios éticos do exercício dos poderes por órgãos 
predominantemente políticos.  81

Para que se consiga atingir a “democracia constitucional 
mista” propugnada pelo autor, não se pode descurar que 

o Tribunal Constitucional é responsável apenas pela medi- ação 
e controle, no modelo que se propõe, e não pela elaboração das 
propostas constitucionais. Por esse motivo é que se fala em 
função constituinte-instrumental e não apenas constituinte. 
Haverá de zelar pela regularidade formal e material das 
propostas, não por sua adequabilidade ou utilidade social. Em 
última análise, quem decide os rumos a serem adotados é o povo 
propriamente dito, pelo voto direto que, nesses termos, deixaria 
de ser “cego” para o futuro.  82

Entende-se que a função paraconstituinte busca fundamento 
de validade no princípio da submissão do Estado ao Direito, 
com uma acentuada preocupação com a finalidade dos atos 
praticados pelos representantes do povo, visando, por certo, 
evitar os efeitos nefastos gerados pelas deturpações de um mau 
governo ou de um mau parlamento.  83

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 562/563.81

 TAVARES, André Ramos. Teoria... Op. Cit., p. 564.82

 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. 4. ed. 4. tir. São Paulo: Malheiros, 83
2003, p. 158/165. 
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5. O SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL EM FACE DAS 

FUNÇÕES JURISDICIONAIS 
DECORRENTES DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988: ANÁLISE DA NATUREZA 

JURÍDICA DO ÓRGÃO 
BRASILEIRO 

A Constituição Federal de 1988 trata do Supremo Tribunal 
Federal nos artigos 101 a 103 do seu texto, sendo possível 
definir que a Corte é o tribunal mais relevante da estrutura 
judiciária brasileira pela posição de receptáculo de toda e 
qualquer violação ao corpo constitucional. 

Daí porque a Constituição Federal a ele se refere como o 
guardião da sua integridade. E o termo guardião traz consigo 
uma carga valorativa substancial, a qual não pode ser 
desprezada por razões diversas do interesse público e privado 
na concretização da ordem constitucional brasileira: 

[...] A DEFESA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
REPRESENTA O ENCARGO MAIS RELEVANTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - O Supremo Tribunal 
Federal - que é o guardião da Constituição, por expressa 
delegação do Poder Constituinte - não pode renunciar ao 
exercício desse encargo, pois, se a Suprema Corte falhar no 
desempenho da gravíssima atribuição que lhe foi outorgada, a 
integridade do sistema político, a proteção das liberdades 
públicas, a estabilidade do ordenamento normativo do Esta- do, a 
segurança das relações jurídicas e a legitimidade das 
instituições da República restarão profundamente compro- 
metidas. O inaceitável desprezo pela Constituição não pode 
converter-se em prática governamental consentida. Ao me- nos, 
enquanto houver um Poder Judiciário independente e 
consciente de sua alta responsabilidade política, social e 
jurídico-institucional.  84

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal . Medida Cautelar na Ação Direta de 84

Inconstitucionalidade nº 2.010/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 12/04/ 2002, p. 51.
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O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, 
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada, sendo que o mesmo possui três ordens de 
competências: 

a) originária para ações de controle concentrado e 
abstrato de constitucionalidade e diversos outros 
temas (art. 102, I, alíneas ‘a’ até ‘r’, já na redação 
atualizada pela EC nº 45/2004); 

b) recursal ordinária, julgando writs constitucionais 
– Habeas Corpus, Mandados de Segurança, 
Habeas Datas e Mandados de Injunção - 
decididos pelos Tribunais Superiores em única 

instância  , bem como os crimes políticos (art. 85

102, II); 
c) recursal extraordinária, a qual é estabelecida com 

base no art. 102, III, da Constituição Federal e 
exercitada por meio de julgamento de Recursos 
Extraordinários das decisões de última ou única 
instância que contrariarem dispositivo da 
Constituição (alínea ‘a’), declararem tratado ou lei 
federal inconstitucional (alínea ‘b’), julgarem 
válidos lei ou ato governamental contestado em 

 Ou seja, quando tais writs são de competência originária dos Tribunais Superiores (a exemplo dos 85
casos estampados no art. 105, I, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal, onde o Superior Tribunal de 
Justiça julgada tais ações inicialmente em função da autoridade tida por coatora que figura no pólo 
passivo das demandas) e não teriam um corte de revisão para que se realizasse o duplo grau de jurisdição 
obrigatório, entendendo-o ou não como um princípio constitucional. Cf., na espécie, NERY JÚNIOR, 
Nelson. Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 4. ed. rev. e atual. Coleção Recursos 
no Processo Civil, v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 35/44. Contudo, há 
precedentes do Supremo Tribunal Federal entendendo que não existe proteção constitucional ao duplo   
grau em sede de competência originária dos Tribunais Superiores, sendo exemplo o seguinte: “[...] 
JURISDIÇÃO - DUPLO GRAU - INEXIGIBILIDADE CONSTI-TUCIONAL. Diante do disposto no 
inciso III do artigo 102 da Carta Política da República, no que revela cabível o extraordinário contra 
decisão de última ou única instância, o duplo grau de jurisdição, no âmbito da recorribilidade ordinária, 
não consubstancia garantia constitucional. ” – BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo 
Regimental no Recurso Extraordinário nº 216.257/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 
de 11/12/1998, p. 07.
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face da Constituição Federal (alínea ‘c’) e, por 
fim, com o advento da EC nº 45/2004, julgar 
válida lei local contestada em face de lei federal 
(aliena ‘d’)  86

Numa perspectiva orientada para a relevância das funções do 
Supremo Tribunal Federal no Brasil, Judicael Sudário de Pinho 
afirma: 

De 1890, quando foi criado, até nossos dias, o Supremo 
Tribunal Federal tem mantido, com pequenas alterações, as 
mesmas características e funções. Dentre estas funções, 
incluem-se: (a) controlar a constitucionalidade das leis e dos 
atos normativos do poder público; (b) julgar os litígios entre os 
Estados e a União; (c) concretizar, como última instância do 
Poder Judiciário, os direitos fundamentais constitucionalmente 
assegurados. Não é de se estranhar tenha o Supremo Tribunal 
Federal uma história tumultuada, máxime se for levado em 
consideração que vivemos num país em que o estado de direito 
tem sido frequentemente interrompido por períodos de exceção e 
o Poder Executivo tem por hábito, de tempos em tempos, ignorar 
a Constituição, dissolver o Congresso Nacional, governar por 
decretos, editar atos institucionais em franco confronto com a 
Constituição, decretar estado de sítio com suspensão das 
garantias constitucionais, prender e desterrar seus cidadãos sem 
observância do devido processo legal ou de qualquer 
processo.  87

O STF exerce funções imprescindíveis no quadro da 
composição democrática do exercício do poder político no 
Brasil pós-1988. A democracia que o povo brasileiro está se 
acostumando a vivenciar por mais largo período histórico 

Explica Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira que esta nova alínea era “[...] hipótese de cabimento do 86
recurso especial, nos termos da antiga redação do art. 105, III, b, da Constituição Federal. Esta alteração 
merece aplausos, já que a questão é constitucional e não diz respeito à compatibilidade entre lei estadual 
e federal, entre as quais não há hierarquia. Trata-se de decorrência da forma federativa de Estado, onde 
há coexistência de leis nacionais, estaduais, municipais e distritais, todas com campo próprio de 
competência delimitada pela Lei Maior. ” – FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. “Competência do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça na Emenda Constitucional 45/2004”. In.: 
TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora (Coord.). Reforma do 
judiciário analisada e comentada. São Paulo:  Método, 2005, p. 204.

 PINHO, Judicael Sudário de. Temas de direito constitucional e o Supremo Tribunal Federal. 87

São Paulo:  Atlas, 2005, p. 29.
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precisa de órgãos que possam lhe dar proteção, ainda que sob 
vicissitudes de pressões político-partidárias, econômicas e sociais 
de toda a sorte. Eis a relevância de sua atuação imparcial e 
eficiente. 

O atual Supremo Tribunal Federal, previsto na Constituição 
Federal de 1988, teve por antecedente histórico a Casa de 
Suplicação do Rio de Janeiro, ainda no período imperial da história 
brasileira, com atuação na condição de órgão de cúpula do 
Judiciário até 1828. 

A Casa de Suplicação foi entendida como “embrião histórico” 
do Supremo Tribunal de Justiça, órgão efetivamente criado e 
instalado por Ato sem número da lavra de D. Pedro I em 18 de 
setembro de 1828 , em que pese já previsto expressamente 88

desde 1824 no art. 163 da Constituição do Império  , sendo 89

este último o predecessor direto na história brasileira da criação 
do Supremo Tribunal Federal. 

No projeto de Constituição republicana, publicado pelo 
Decreto nº 510, de 22 de junho de 1890, a estrutura do Poder 
Judiciário foi prevista nos arts. 54 e seguintes, onde a Corte 
recebeu a nomenclatura de Supremo Tribunal Federal, tendo 
sido criado pelo Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890 e 
instalado primeiramente na Rua do Lavadrio no Rio de Janeiro, 
com sessão solene presidida pelo Visconde de Sabará em 28 de 
fevereiro de 1891. 

Sua composição originária era de 15 Ministros, oscilando ao 
longo da sua história por força de pressões políticas diversas, 
aposentadorias compulsórias e outras forçadas por ingerências 
ocultas do Poder Público da época, ora reduzindo-se (11 

 MÓSCA, Hugo. O Recurso Extraordinário e o sesquicentenário do Supremo Tribunal 88
Federal. Brasília:  Gráfica Transbrasil, 1978, p. 15/20.

 Para uma ampla pesquisa histórica sobre o Supremo Tribunal Federal cf. BONFIM, Edson Rocha. 89
Supremo Tribunal Federal: perfil histórico. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 39/58.

48



Ministros, por força do Decreto nº 19.656, de 03 de fevereiro de 
1931) ora ampliando-se (16 Ministros, pelo Ato Institucional nº 2, 
do Governo Revolucionário de 1965). 

Os afastamentos eram motivados, nos períodos altos de 
totalitarismo, por “razões de ordem pública”, eis que os 
Ministros retirados “se incompatibilizaram com as suas funções 
por motivo de moléstia, idade avançada ou outros de natureza 
relevante”.  90

A grandeza dos problemas que acorrem ao Supremo Tribunal 
Federal recomenda que se tenha clarificada a sua natureza 
jurídica, especialmente para se possa balizar o restante da 
pesquisa em desenvolvimento. 

A tarefa central do trabalho do Supremo Tribunal Federal é a 
guarda e concretização progressiva da Constituição no Brasil, o 
que se materializa, ao lado da consolidação dos direitos 
fundamentais, também por meio da jurisdição constitucional e da 
evolução do conceito e dos efeitos do instituto da 
inconstitucionalidade. 

O Ministro Celso de Mello, por exemplo, doutrina em seus 
votos a questão da inconstitucionalidade por ação e por omissão, 
afirmando que a situação de inconstitucionalidade tanto pode 
ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia 
governamental, sempre centrado na questão dela representar 
em essência um desrespeito à Constituição.  91

  “Art. 163. Na Capital do Império, além da Relação, que deve existir, assim como nas demais 90
Províncias, haverá também um Tribunal com a denominação de - Supremo Tribunal de Justiça - composto 
de Juízes Letrados, tirados das Relações por suas antiguidades; e serão condecorados com o Título do Conselho. 
Na primeira organisação poderão ser empregados neste Tribunal os Ministros daquelles, que se houverem 
de abolir” - BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. In: 
Presidência da República. Rio de Janeiro, 1824, Disponível em http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituiçao24.htm. Acesso  em  10  fev. 2007.

 Tratar, por exemplo, das conseqüências jurídicas da inconstitucionalidade, se geradora de nulidade ou 91
anulabilidade comporta um novo trabalho de pesquisa autônomo. Porém, não se presta a auxiliar, 
diretamente, na resolução do problema da presente pesquisa.
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Para Clèmerson Merlin Clève, a inconstitucionalidade “pode 
ser conceituada como a desconformidade do ato normativo 
(inconstitucionalidade material) ou do seu processo de 
elaboração (inconstitucionalidade formal) com algum preceito 
ou princípio constitucional”. Cita o professor português Marcelo 
Rebelo de Sousa, para quem a “inconstitucionalidade 
representa sempre uma desconformidade entre certa conduta 
pública ou privada e a Constituição vigente (abarcando os 
respectivos princípios e disposições)”.  92

Carlos Blanco de Morais começa seus estudos sobre a 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e t r a t a n d o d o p r i n c í p i o d a 
constitucionalidade, entendido como “o critério normativo que 
impõe a observância da supremacia constitucional”. 

Num sentido amplo, tal princípio consagra a vinculação dos 
poderes públicos à Constituição. Num sentido restrito, impõe a 
observância das normas constitucionais por todos os “actos 
jurídico-públicos”, entendidos como “toda a decisão imputada 
aos órgãos de um ente colectivo que, na prossecução dos fins 
públicos a que se encontra adstringida, se mostra apta à 
produção de conseqüências jurídicas”. 

Complementa afirmando que “O princípio não tem, 
exclusivamente, como destinatários os poderes públicos, já que 
os particulares não se encontram subtraídos aos comandos 

constitucionais”.  Conceituando inconstitucionalidade, o 93

professor português afirma: 
Podemos definir singelamente inconstitucionalidade de um acto 
jurídico-público como a desconformidade do mesmo acto com o 
parâmetro constitucional a que se encontra sub- metido. 

A relação de incompatibilidade de um acto com o princípio ou 
norma constitucional com a qual s deveria conformar pode 

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal . Medida Cautelar na Ação Direta de 92
Inconstitucionalidade nº 1458/DF. Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 20/09/ 1996, p. 34531.

 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Op. Cit., p. 35/36.93
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definir-se como uma modalidade de relação de desvalor das 
condutas jurídico-públicas, dado que dela resulta, por regra, a 
depreciação jurídica do mesmo acto. 

Trata-se, ademais, da modalidade de relação de desvalor 
dotada de maior relevância ou essencialidade, já que a regra 
ofendida, a Constituição, encima a hierarquia do sistema 
normativo estadual.  94

J o r g e M i r a n d a a f i r m a q u e o s c o n c e i t o s d e 
constitucionalidade e inconstitucionalidade são “conceitos de 
relação: a relação que se estabelece entre uma coisa – a 
Constituição – e outra coisa – um comportamento – que lhe 
está ou não conforme, que cabe ou não cabe no seu sentido, que 
tem nela ou não a sua base”, sendo tal relacionamento 
essencialmente de caráter normativo e valorativo. 

Quanto a relação entre o comportamento ou a norma e a 
Constituição, deve-se considerar que a relação há de ser 
“directa, uma relação que afecte um acto ou uma omissão, ou 
uma norma que esteja ou venha a estar em relação directa com a 
Constituição”; relação direta essa que “se traduz numa 
infracção directa de uma norma constitucional”, pois “é 
necessário ainda que o acto em concreto contradiga uma 
norma constitucional de fundo, de competência ou de forma”, 
com o que temos, referindo a Marcello Caetano, uma 
“inconstitucionalidade específica ou directa”. 

Essa relação, por fim, ainda comporta ser qualificada como 
uma verdadeira relação de desconformidade, “e não apenas 
d e i n c o m p a t i b i l i d a d e ; u m a r e l a ç ã o d e 
descorrespondência, de inadequação, de inidoneidade perante 
a norma constitucional, e não apenas de mera contradição”.  95

 MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça constitucional: garantia da constituição e controlo da 94

constitucionalidade. T. I, Coimbra : Coimbra Editora, 2002, p.  119/  123, grifos do autor.

 MORAIS, Carlos Blanco de. Op. Cit., p. 131, grifos do autor95
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Relevante para o presente trabalho é a separação feita pelo 
autor acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade. Após 
afirmar que ambos os fenômenos são “violações de normas 
jurídicas por actos do poder”, sustenta com precisão: 

A distinção radica na norma que disciplina o acto de que se trate, 
fixando-lhe pressupostos, elementos, requisitos (de 
qualificação, validade e regularidade). Se for a Constituição, o 
acto será inconstitucional em caso de desconformidade; se tais 
requisitos não se encontrarem senão na lei, já a sua falta torná-lo-
á meramente ilegal.  96

O problema da parametricidade é retomado por Gomes 
Canotilho, para quem a relação de desvalor que configura a 
inconstitucionalidade será interposta quando houver a 
necessidade de verificar a compatibilidade entre uma norma e 
a Constituição, com o que não seria violado o “direito da 
constituição”, mas sim o “direito da lei”. Conclui afirmando que 
“inconstitucional é toda a norma legal que viole os preceitos 
constitucionais”.  97

Pode-se afirmar que uma lei inconstitucional ou um ato 
normativo violador da Constituição Federal são práticas lesivas a 
todas as regras e princípios de conhecimento obrigatório a todos no 
Estado, não se devendo aceitar nem mesmo idealmente que 
qualquer pessoa (agente público ou particular) atue de encontro 
com as disposições constitucionais, estas consideradas como 
síntese do projeto estatal partilhado por todos. 

A Constituição Federal é norma maior e irradiadora de 
comandos dotados de coercitividade. Logo, opera no sistema 
jurídico de um Estado como um repositório, ou seja, como uma 
norma que serve de índice para que todas as práticas 

 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: inconstitucionalidade e garantia da 96

constituição. T. VI, 2. ed. Coimbra : Coimbra Editora, 2005, p. 07/13, grifos do autor.

 MIRANDA, Jorge. Op. Cit., p. 22/23.97
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constituídas, dela derivadas, possam ser aferidas previamente 
pelos seus agentes elaboradores. 

Assim, inconstitucional é adjetivo que qualifica um ato 
público ou privado o qual está em descompasso com os 
comandos da Constituição Federal. Para Rui Barbosa, “Toda 
lei que cerceie instituições e direitos consagrados na 
Constituição é inconstitucional”.  98

Duas são as principais considerações quanto a natureza do 
STF no Brasil: ele é ou não é uma Corte Constitucional? 

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. Cit., p. 925/927, grifos do autor.98

53



6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
BRASILEIRO É UMA CORTE 

CONSTITUCIONAL? 

J. J. Gomes Canotilho sustenta que o decisivo para 
ca rac te r iza r um t r ibuna l cons t i tuc iona l é a sua 
“jurisdicionalidade [...] e a sua vinculação a uma medida 
constitucional material de controlo”, posto que a racionalidade 
das decisões do Tribunal Constitucional português, por exemplo, é 
decorrente da aplicação do direito constitucional em questões 
relevantes de dimensão política e jurídica, as quais são 
interpenetradas.  99

Esclarece que o Tribunal Constitucional, de primeira mão, fica 
vedado de apropriar nos julgamentos de controle de 
constitucionalidade “valorações políticas ou apreciações de mérito 
político”, devendo, porém, coordenar esta restrição com o mister de 
exercer sua função de guardião da Constituição, assumindo, “ele 
próprio, uma dimensão normativo- constitutiva do compromisso 
pluralístico plasmado na Constituição”.  100

No Brasil, Carlos Velloso, após realizar amplo levantamento 
sobre o surgimento histórico das Cortes Constitucionais na Europa, 
bem como sumariar o debate entre Hans Kelsen e Carl Schmitt 
sobre quem deve ser o defensor da Constituição, pontua que, no 
período após a 2ª Guerra Mundial, “foi notável o florescimento da 
jurisdição constitucional no velho mundo [...] com a 
consolidação e alargamento do controle de constitucionalidade e 

 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Idem.99

 ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. La constitución como norma y el tribunal constitucional. 100
3. ed. Madrid:  Civitas, 2001, p. 197/205.
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sua introdução onde ainda não existia”.  101

O mesmo autor, ainda numa perspectiva descritiva da 
e v o l u ç ã o h i s t ó r i c a , e a n a l i s a n d o o c o n t r o l e d e 
constitucionalidade realizado no Brasil desde o Império, conclui 
pela gradativa majoração do âmbito deste controle.  102

A relevância dos elementos antes expostos reside justamente 
em basear a caracterização do que deve servir para que uma 
verdadeira Corte Constitucional opere num determinado 
Estado. Daí porque, com fundamento nas ideias de Eduardo 
Garcia de Enterría, podem ser apurados como elementos 
identificadores (se não essenciais, ao menos característicos 
dessas Cortes): 

a) a Corte Constitucional há de ser um verdadeiro 
órgão materializador da soberania estatal, 
previsto diretamente na Constituição; 

b) a Corte Constitucional é um instrumento do poder 
constituinte, ou seja, do interesse do povo do 
Estado; 

c) a Corte Constitucional deve ser colocada como 
um “quarto poder”, ou seja, fora da estrutura da 
justiça comum ou ordinária, bem como dos demais 
poderes constituídos no Estado, atuando de forma 
materialmente jurisdicional, mas de forma distinta 
do poder judicial estrito; 

d) a Corte Constitucional exerce por meio da 
interpretação constitucional tarefa de concretizar 
um consenso último sobre as questões, decidindo 
com a nota da definitividade dentro do sistema 

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 101
Coimbra: Almedina, 2003, p. 679/680.

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. Cit., p. 681.102
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jurídico estatal e até mesmo da vinculatividade 
em determinados Estados, baseado o seu êxito na 
autenticidade e no rigor de seus juízes.  103

Mauro Cappelletti ainda indica duas outras características 
que identificam as Cortes Constitucionais. Citando como exemplos 
de Estados que as possuem a Áustria, a Tchecoslováquia, a 
Espanha, a Itália e a Alemanha (e afastando as cortes americana e 
japonesa do conceito de Corte Constitucional), o professor italiano 
sustenta que é necessário: exercer funções exclusivamente 
constitucionais e judicantes como consequência de um processo 
especial ad hoc e serem formadas não por juízes que se lhe 
integram por ascensão funcional na carreira, mas sim por meio de 
nomeação do Chefe do Executivo ou do Governo, confirmada pelo 
Poder Legislativo na forma constitucionalmente ou legalmente 
posta em cada Estado.  104

Por um processo especial ad hoc, em que pese não tenha 
sido exposto pelo professor, pode-se entender ou a existência de 
ações específicas de controle concentrado, com caráter objetivo, 
ou mesmo a existência do incidente de inconstitucionalidade em 

  “A Constituição da Áustria de 1920, sob a inspiração de Kelsen, criou a Corte Constitucional 103
austríaca, aperfeiçoada com a reforma constitucional de 1929, também inspirada por Kelsen, e 
suprimida em 1938 com a ocupação alemã. A Tchecoslováquia e a Espanha, em 1921 e 1931, 
respectivamente, criaram as suas Cortes Constitucionais, as quais tiveram, entretanto, duração efêmera. 
Após a 2ª Guerra é que se deu o florescimento da jurisdição constitucional: a Corte Constitucional da 
Áustria foi reaberta em 1945. A Constituição italiana, de 1947, com vigência a partir de 1º de janeiro 
de 1948, criou a Corte Constitucional da Itália. O mesmo ocorreu com a Alemanha Federal, com a Lei 
Fundamental de Bonn, de 1949. Seguiu-se a instituição de Cortes Constitucionais no Chipre em 1960; 
na Turquia, em 1961; na Iugoslávia, de 1963 a 1974; na Tchecoslováquia, em 1968;  na Grécia, em 1975; 
em Portugal, na primeira reforma da Constituição de 1976, ocorrida em 1982; na Espanha, em 1978 e na 
Polônia, em 1986” – VELLOSO, Carlos Mário da Silva. “A Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental”. In.: O magistrado. Jan./Mar.  2001. Disponível em <https://redeagu.agu.gov.br/ U n 
i d a d e s A G U / C E A G U / r e v i s t a / A n o _ I I _ n o v e m b r o _ 2 0 0 1 / 
05112001CarlosVellosoAarguicaodedescumprimento.pdf>. Acesso em 10 fev. 2007, 12:33 horas. 
Relevante é notar que a Corte austríaca também realizava julgamentos de outras matérias que não apenas 
o controle concentrado da constitucionalidade.

 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito 104
comparado. Tradução de Aroldo Plínio Gonçalves. Revisão de José Carlos Barbosa Moreira. 2. ed. 
reimp. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1999, p. 82/94.
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casos concretos, estas últimas suscitadas pelas partes interessadas 
ou mesmo de ofício pelos tribunais da justiça ordinária de cada 
Estado. 

O controle difuso estaria de fora deste contexto, na medida 
em que se materializa por meio de recursos, cujos pressupostos 
de admissibilidade estariam, usualmente, nas leis processuais, 
amplamente acessíveis a todos os interessados. 

Hans Kelsen esclarece o alcance desse “processo especial ad 
hoc” frente à Constituição da Áustria: 

Uma vez que a Corte Constitucional tinha outras matérias para 
decidir além da constitucionalidade de leis e decretos, podia 
também interromper seus processos nessas matérias se tivesse 
dúvidas quanto à constitucionalidade da lei ou do decreto a ser 
aplicado no caso. A interrupção ocorria a fim de permitir à Corte 
adotar um processo especial para controlar a constitucionalidade 
da lei ou do decreto.  105

No Brasil, a principal sustentação da natureza jurídica de 
Corte Constitucional do Supremo Tribunal Federal foi feita por 
Oscar Dias Corrêa, o qual foi alçado a condição de Ministro 
integrante do referido tribunal. Sua obra é considerada a grande 
manifestação em torno da qualidade de Corte Constitucional do 

Supremo no Brasil.  Mais recentemente, Alexandre Nery de 106

Oliveira sustenta, já numa linha intermediária entre a Corte 
Constitucional e o Tribunal Constitucional: 

O Supremo Tribunal tem cada dia mais evoluído no sentido de 
caracterizar-se como Corte Constitucional, sem perda de 
competências próprias como Tribunal de cúpula, 
interpretador máximo e final da Constituição Federal, e ainda 
sem perda de competências especiais decorrentes da especial 
característica de Supremo Tribunal de Justiça, notadamente 
no campo do julgamento de certos agentes políticos do Estado 

 KELSEN, Hans. “O controle judicial da constitucionalidade: um estudo comparado das Constituições 105

austríaca e americana”. In.: Jurisdição constitucional. Tradução do original alemão de Alexandre Krug. 
São Paulo : Martins Fontes, 2003,  p. 314.

 CORRÊA, Oscar Dias. Supremo Tribunal Federal, corte constitucional do Brasil. Rio de 106
Janeiro:  Forense, 1987.
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ou de especiais conflitos entre os Pode- res do Estado ou entre 
os integrantes da Federação. 

[...] O Supremo Tribunal Federal brasileiro, pois, tem se 
evidenciado como modelo ímpar de Suprema Corte, eis que 
consegue juntar características de Tribunal de cúpula judiciária, 
inc lus ive ass im exercendo o controle d i fuso de 
constitucionalidade, enquanto igualmente detém características 
próprias de Corte Constitucional especial, seja no desempenhar 
competências concernentes ao controle concentrado e direto de 
constitucionalidade, seja, mesmo, pelo exercício de atribuições 
derivadas de moderação entre os Pode- res do Estado e mesmo 
entre os integrantes da Federação.  107

Digno de nota é que os elementos antes citados não são 
incontroversos. 

Em que pese Enterría tenha suscitado a idéia da Corte 
Constitucional estar fora do sistema ordinário da justiça, como 
uma espécie de “quarto poder”, bem como Cappelletti tenha 
afirmado que um processo especial seja necessário para sua 
atuação, Gilmar Ferreira Mendes, ao tratar da Corte alemã, 
afirma expressamente que ela não se encontra inserida como 
uma nova instância no complexo das atribuições jurisdicionais, 
não atua como um “Supertribunal de revisão das decisões dos 
tribunais comuns nem, tão-pouco, possui via processual 
própria para sua provocação”.  108

Essa última consideração é a tendência da doutrina majoritária 
no Brasil, como se verá adiante. 

 OLIVEIRA, Alexandre Nery da. “Reforma do Judiciário (IV): Supremo Tribunal Federal”. In.: Jus 107

Navigandi. Teresina, a. 2, n. 26, fev. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?
id=217>. Acesso em 11 fev. 2007.

 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil 108
e na Alemanha. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 14/15, grifos não constantes do original. 
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7. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
BRASILEIRO NÃO É UMA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

O estado da arte dos estudos doutrinários brasileiros sobre o 
Supremo Tribunal Federal indica que esse órgão, em verdade, não 
é uma Corte Constitucional. Dentre outros, Fernando Luis 
Ximenes Rocha afirma: 

Cumpre destacar, no entanto, que, por ocasião dos debates que se 
travaram antes da instalação da Assembleia Nacional Constituinte de 
1987/1988, e depois, no seu seio, muito se discutiu o tema 
relacionado à jurisdição constitucional, oportunidade em que foi 
aventada a possibilidade da criação de uma Corte Constitucional nos 
moldes das Cortes Constitucionais europeias, tendo, contudo, 
prevalecido o entendimento de que se deveria prestigiar a 
experiência centenária do Supremo Tribunal Federal no que concerne 
ao controle da constitucionalidade das leis. 

Assim, o constituinte de 1988 pretendeu conferir ao Supremo 
Tribunal Federal a condição de Corte Constitucional do Brasil, 
atribuindo-lhe a competência precípua de guarda da Constituição. 
Para tanto, foi criado o Superior Tribunal de Justiça, que passou a 
exercer a competência atinente ao contencioso do direito federal 
comum, antes atribuída ao Pretório Excelso.  109

Em que pese seu estudo aluda à condição de Corte 
Constitucional do Supremo Tribunal Federal, concluiu o mesmo 
Fernando Ximenes que o Pretório Máximo apenas se converterá 
de fato em uma Corte Constitucional caso haja uma limitação 
das matérias tratadas estritamente às questões constitucionais, 
remetendo as demais competências para o Superior Tribunal de 

 ROCHA, Fernando Luis Ximenes. “O Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional”. In.: 109

Revista de Informação Legislativa, Brasília, a.34, n.  135, jul./ set. 1997, p. 185/187. Disponível 
em <http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/ Pdf/pdf_135/r135-21.pdf>, Acesso em 10 de fevereiro 
de 2007, 10:12 horas.
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Justiça.  110

Nessa mesma linha de entendimento segue Alexandre de 
Moraes, para quem a Constituição Federal de 1988, em que pese 
tenha dotado o Supremo Tribunal Federal das principais 
competências componentes da jurisdição constitucional, 
propondo a ele o “modelo de justiça constitucional europeu”, 
fez com que o mesmo seja considerado um Tribunal 
Constitucional, “com competência específica para conhecer os 
litígios constitucionais, sem, contudo, transformá-lo em 
exclusiva Corte Constitucional”.  111

O professor paulista, em obra específica sobre o tema, afirma 
que a condição de Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal 
Federal do Brasil somente poderá ser atingida se houver 
alteração de suas competências, com a modificação obrigatória 
de três cânones atuais: há de ter pluralismo, representatividade e 
complementariedade.  

Por ordem: ter uma representação das minorias; participar a 
maioria qualificada do Parlamento da escolha dos novos 
Ministros, com mandatos fixos, renováveis sem coincidência com 
a legislatura normal parlamentar e executiva; por fim, apresentar a 
formação intelectual do “juiz constitucional” forma mais ampla 
que apenas a detenção do saber jurídico forense, devendo compor o 
Supremo Tribunal Federal membros de todos os poderes 

 “Com efeito, reafirmo a minha posição contrária à criação de um novo órgão, no    caso um Tribunal 110
Constitucional, não importando se fora ou dentro da estrutura do Poder Judiciário. O que se faz 
necessário, a meu ver, é o aperfeiçoamento do Pretório Máximo, reservando-lhe a apreciação apenas 
das questões próprias da jurisdição constitucional, transferindo os demais assuntos atinentes ao direito 
comum para a esfera de atribuições do Superior Tribunal de Justiça, pois, só assim, poderá exercer, na 
sua exata extensão e com todas as galas, a nobre função de guardião-mor da Lei Fundamental, 
surgindo, desse modo, como verdadeira Corte Constitucional do Brasil. ” – Idem, p. 190.

 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 111
6. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 1470/1471. Dentre as competências referidas, usando da lição de 
Favoreu, afirma o professor paulista serem cinco os grandes ramos de competências originárias do 
Supremo Tribunal Federal: controle da constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público; 
proteção aos direitos fundamentais; controle das regras da Democracia representativa (eleições) e 
participativa (referendos e plebiscitos); controle do bom funciona- mento dos poderes públicos e da 
regularidade no exercício de suas competências constitucionais; equilíbrio da federação.
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constituídos e até mesmo da sociedade civil.  112

Manoel Jorge e Silva Neto, por sua vez, após questionar 
expressamente se o STF é uma corte constitucional, responde 
negativamente, aduzindo três oposições para justificar sua 
posição. 

A primeira é “pertinente ao fato da localização do STF no 
contexto das funções estatais”, eis que o tribunal brasileiro não se 
coloca como um órgão destacado da estrutura dos Poderes 
constituídos, sendo que o Supremo Tribunal no Brasil é mesmo “o 
tribunal de cúpula da organização judiciária brasileira”. E explicita 
ainda mais seu entendimento: 

Em que tal circunstância depõe contra o reconhecimento do STF 
como autêntica corte constitucional? Ora, se a corte é 
“constitucional”, deve ela se posicionar à margem das funções 
legislativa, executiva e judiciária, compondo, no organograma do 
Estado, órgão inteiramente independente dos demais pode- res, 
situação que se não presencia no caso do STF.  113

Prossegue com a segunda objeção, qual seja, a forma de 
seleção dos magistrados que compõem a corte, na medida em 
que, ao seu ver, o comando do art. 101, caput, da Constituição 
Federal, ao se referir a “notável saber jurídico e reputação 
ilibada”, restringiu o ingresso para apenas e tão-somente 
egressos da comunidade jurídica como magistrados, advogados, 
membros do Ministério Público e professores, sem ampliar a 
outros o acesso a tal órgão de cúpula. 

Esse pensamento, ao ver do professor baiano, implica que 
“agentes públicos que pertençam à função executiva ou 
administrativa, bem como empresários e outros profissionais 

 MORAES, Alexandre de. Jurisdição constitucional e tribunais constitucionais. São Paulo:  112
Atlas, 2000, p. 77/78.

 SILVA NETO, Manoel Jorge e.  Curso de direito constitucional. Atualizado até    a EC 52/2006. 113

Rio de Janeiro:  Lumen Juris, 2006, p. 371/372.
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liberais, estão completamente fora da incidência do preceptivo”, 
resultando nas indagações a seguir: “Como, então, cogitar-se de 
‘corte constitucional’, se, de modo exclusivo, a permissão para 
integrá-la se dirige apenas aos doutos em direito? E mais: se é 
‘corte constitucional’, não seria injuntiva a representação de 
toda a sociedade?”.  114

Encerra sua tomada de posição afirmando que o terceiro 
motivo pelo qual não se pode entender o STF como corte 
constitucional é o caráter vitalício dos seus magistrados, eis que 
é característica das cortes constitucionais a fixação de mandatos 
para os seus membros (fazendo referência à Alemanha – onde 
há mandatos de 12 anos no máximo), justo para permitir “o 
desejado arejamento da interpretação constitucional em 

consonância com as transformações da sociedade política”  , 115

advindo estes novos ares da alteração subjetiva regular dos 
integrantes. 

José Afonso da Silva, mesmo considerando a especialização 
do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria constitucional 
advinda com a Constituição Federal de 1988 (entendendo, 
porém, que tal não representou mudança alguma no sistema 
de controle de constitucionalidade brasileiro), expressamente 
rejeita sua natureza jurídica de Corte Constitucional. 

Sustenta que, a uma, o Supremo não é o único órgão jurisdicional 
que exerce a jurisdição constitucional (enfatizando que o sistema 
brasileiro ainda é “fundado no critério difuso”) e, a duas, que o 
recrutamento dos Ministros indica que os julgamentos 
permanecem sendo feitos “com critério técnico-jurídico”, eis que, 
como Tribunal do recurso extraordinário, “sua preocupação, como é 
regra no sistema difuso, será dar primazia à solução do caso e, se 

 SILVA NETO.  Manoel Jorge. Op.  Cit.  p. 372.114

 SILVA NETO.  Manoel Jorge. Op.  Cit.  p. 372.115
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possível, sem declarar inconstitucionalidades”.  116

Eis a questão: afinal, qual é a natureza jurídica do Supremo 
Tribunal Federal do Brasil? 

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo brasileiro. 116
21. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 555.
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8. CONCLUSÃO: O SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL DO 

BRASIL TEM NATUREZA DE 
UMA SUPREMA CORTE 

HÍBRIDA 

A doutrina nacional, como visto nos itens anteriores, apesar 
de ainda caracterizar o Supremo Tribunal Federal brasileiro 
como Corte Constitucional, inclina-se majoritariamente para a 
consideração de sua natureza jurídica como de um Tribunal da 
Federação. 

O STF do Brasil congrega tanto a realização do controle de 
constitucionalidade (no caso do Brasil, de forma mista, com o 
modelo abstrato ladeado pelo concreto-difuso) quanto a decisão 
sobre processos diversos em face da autoridade envolvida; 
conflitos federativos de toda ordem, também de forma mista (por 

meio concentrado, através de Ação Cível Originária  ou por 117

meio de Recurso Extraordinário com base na aliena “d” do art. 
102, III); causas criminais (revisões criminais); processos 
tendentes à preservação da soberania (extradições e 
julgamento de conflitos com outros países ou organismos 
internacionais, v. g.), da autoridade de suas decisões com 
preservação da sua competência (reclamações constitucionais) e 
da imparcialidade institucional (deslocamento da competência 
originária quando a totalidade dos magistrados do Brasil é 
interessada ou quando mais da metade dos membros de uma 
corte estadual ou federal são tidos por impedidos ou suspeitos, 

 A Ação Cível Originária é o instrumento hábil para que o Supremo Tribunal Federal materialize as 117
competências constantes do art. 102, I, “e” e “f” da Constituição Federal de 1988, quais sejam, “o 
litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o 
Território” e “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”.  O RISTF trata de sua 
regulamentação nos arts. 247 a 251, com as adaptações necessárias à   nova ordem constitucional 
vigente.
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v. g.). 

Ainda se incluem nesse rol de competências: a deliberação 
sobre conflitos de competência entre os tribunais do sistema 
jurídico brasileiro; a concessão de medida cautelar nas ações 
diretas de constitucionalidade; deliberar sobre o Mandado de 
Injunção em face da inércia em regulamentar e dar efetividade à 
Constituição atribuível a altas autoridades federais, bem como 
as ações contra o Conselho Nacional da Justiça – CNJ e o 
Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, tudo na 
forma do art. 102 da Constituição Federal de 1988, na redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 

José Alfredo de Oliveira Baracho afirma que a função 
essencial do Supremo Tribunal Federal enquanto Suprema 
Corte é a interpretação da Constituição Federal e das leis, 
visando garantir e fiscalizar a boa aplicação das normas 
jurídicas, a fim de assegurar a necessária unidade do Direito. 

Contudo, sua finalidade essencial na federação brasileira, caso 
fosse mesmo uma Corte Constitucional, como se pretendeu, não 
é ser instrumento para decidir litígios individuais, “limitando-se a 
questões restritas de direito ou de mera uniformização da 
jurisprudência”. É ele, pois, órgão de cúpula do Poder Judiciário e 
guarda da Constituição.  118

Também afirmando que a intenção do constituinte de 1987 
foi transformar o Supremo Tribunal Federal em uma espécie de 
Corte Constitucional, conclui Antônio José Miguel Feu Rosa 
que não se conseguiu tal desiderato por força deste órgão 
permanecer praticamente com suas antigas atribuições, 
“ampliadas agora pelas maiores facilidades introduzidas para a 
proposição da ‘ação direta de inconstitucionalidade’ e pelo 
acréscimo de novos temas à Constituição”. Ao lado disso, 
entende o Supremo Tribunal Federal como o “supremo árbitro 

 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Op. Cit., p. 323/324.118
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da vida nacional”.  119

Gilmar Ferreira Mendes, por todos, parece ter conseguido 
alcançar a síntese das diversas circunstâncias que, em definitivo, 
afastam o Supremo Tribunal Federal do Brasil do conceito de uma 
Corte Constitucional como as dos moldes europeus. Pautado na 
efetivação em nosso país do controle misto de constitucionalidade 
como premissa, para ele, 

A combinação desses dois sistemas outorga ao Supremo 
Tribunal Federal uma peculiar posição tanto como órgão de 
revisão de última instância, que concentra suas atividades no 
controle das questões constitucionais discutidas nos diversos 
processos, quanto como Tribunal Constitucional, que dispõe de 
competência para aferir a constitucionalidade direta das leis 
estaduais e federais no processo de controle abstrato de 
normas.  120

Uma ressalva em termos de nomenclatura se faz 
necessária: por Corte Constitucional usualmente se denomina o 
tribunal que, ao realizar a jurisdição constitucional em um 
determinado Estado, atua com julgamentos abstratos, emitindo 
juízos de constitucionalidade normativa; não são instâncias 
revisoras de casos concretos e nem mesmo compõem a estrutura 
do Poder Judiciário e, por fim, somente pronunciariam sobre a 
legitimidade da norma impugnada, por meio de decisões com 
eficácia erga omnes, em exercício de uma legislação negativa. 

Tribunal Constitucional seria sinônimo de Corte 
Constitucional, notadamente por referência às espécies mais 

 ROSA, Antônio José Miguel Feu. Direito constitucional. 2. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 119
1999, p. 326/327.

 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição... Op. Cit, p. 21.120
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conhecidas da Europa.  121

O nome de Tribunal Constitucional, contudo, como resultado 
de modificações no desenho destas Cortes, pode ser hoje 
empregado em sinônimo de Cortes Supremas, eis que os 
modelos muito se aproximaram, promovendo uma verdadeira 
reconsideração de sua natureza jurídica. 

E, no que tange às Cortes Supremas, elas são órgãos máximos 
do Poder Judiciário de cada Estado, possuindo além das 
atribuições de controle concentrado e abstrato da 
constitucionalidade das leis e dos demais atos normativos do 
poder dirigente, outras competências que não se relacionam ou 
que o fazem indiretamente com o contencioso constitucional 
propriamente dito. 

O Brasil, portanto, tem no Supremo Tribunal Federal uma 
Corte Suprema.  122

Mostra-se necessário para obter uma conclusão sobre a 
natureza jurídica do Supremo Tribunal Federal no Brasil o cotejo 
dos elementos característicos de uma Corte Constitucional com 
as funções que uma Corte Suprema (ao novo feitio dos Tribunais 
Constitucionais) há de exercer. Na espécie, será utilizada a 
Teoria da Justiça Constitucional de André Ramos Tavares, bem 
como as demais contribuições dos autores que trataram 
especificamente da matéria e foram referidos no item anterior. 

O Supremo Tribunal Federal no Brasil exerce, sem sombra 

 Cf. LEAL, Roger Stiefelmann. “A convergência dos sistemas de controle de 121
constitucionalidade: aspectos processuais e institucionais”. In: Revista de direito constitucional e 
internacional, a. 41, n. 57, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, out./dez. de 2006, p. 70. No 
mesmo artigo o autor afirma que o diferencial de uma Corte Suprema, como a norte americana, dos 
Tribunais Constitucionais europeus é a exclusividade da decisão sobre a constitucionalidade, afastando 
tal âmbito de decisão das instâncias ordinárias no país, ainda que o Tribunal Máximo tenha outras 
competências além do controle. Ademais, o Tribunal Constitucional tem de ser “externo ao Poder 
Judiciário”.

 SAMPAIO, José Adércio Leite. A constituição reinventada pela jurisdição constitucional. 122
Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 103/105 e 175/178.
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de dúvidas, um amplo rol de competências que vão desde o 
controle concentrado por meio de provocação em Ações Diretas 
quanto o julgamento de processos onde a definição da 
competência não é pela matéria versada, mas pela autoridade 
praticante do ato, independente da questão posta. 

É atividade precípua do Supremo Tribunal Federal, até 
porque mais antiga na história constitucional brasileira, o 
controle difuso da constitucionalidade, exercendo a condição de 
tribunal último da Federação, com competência para analisar 
casos concretos nas mais diversas violações ao texto e ao 
espírito da Constituição Federal. 

O Supremo é órgão integrante da estrutura do Poder 
Judiciário brasileiro, como posto no art. 92 da Constituição 
Federal de 1988, colocado numa posição de destaque e 
reconhecido na prática como o representante da função estatal 
perante os demais poderes constituídos e até mesmo perante 
organismos e entidades internacionais. 

Não se levantam mais dúvidas sobre a condição do Supremo 
Tribunal Federal de materializar a soberania estatal no Brasil, 
inclusive com grande contribuição para fixar pontos cardeais 
em matéria de austeridade do sistema normativo pátrio em temas 
como a extradição, por exemplo.  123

Os seus integrantes não se alçam à Corte por meio de 
critérios ordinários de promoção funcional em carreira, mas 
são submetidos a processo duplo ou complexo, com escolha 
do Presidente da República e admissão pelo Senado 
Federal, primando a seleção - empírica e historicamente no 
Brasil - pela escolha de juristas militantes no foro judicial ou 
mesmo no meio acadêmico, o que enseja uma espécie de 

 Por exemplo, quando pontifica que a vedação geral da pena de morte aqui não pode ensejar a 123
liberação do extraditando sem o compromisso da comutação da penalidade a ser aplicada no país que o 
requisitou, ou a exigência de promessa de reciprocidade.
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senioridade no exercício da relevante função. 

Adentrando especificamente na aplicação concreta da Teoria 
da Justiça Constitucional, é possível traçar um quadro seguro 
quanto à natureza jurídica do Supremo Tribunal Federal no Brasil. 

 O STF exerce a função interpretativa e de enunciação 
constitucional cada dia com maior intensidade, na medida em 
que o exercício das técnicas de preservação do texto e alteração 
do sentido por meio de interpretação conforme a Constituição 

são valorizadas no seio da Corte  ; efetiva os princípios 124

constitucionais  por meio, por exemplo, da consideração da 125

razoabilidade e da proporcionalidade como parâmetros para 

  “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816, Relator para o acórdão o 124
Ministro Sepúlveda Pertence, declarou, incidentalmente, a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº 
9.494/97, introduzido pela Medida Pro- visória nº 2.180-35/2001. Esta colenda Corte, conferindo ao 
dispositivo interpretação conforme, reduziu sua aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, 
contra a Fazenda Pública (art. 730 do Código de Processo Civil), excluídos os casos de pagamentos de 
obrigações definidos em lei como de pequeno valor (§ 3º do art.  100 da Constituição Republicana). 
Precedentes: RE 440.458-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; RE 439.433, Relator o Ministro 
Marco Aurélio; e RE 402.079-AgR, Relator o Ministro Eros Grau. ” – BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 480.958/RS, Rel. Min. Carlos 
Britto, DJU de 24/11/2006, p. 73.

 “[...] A Resolução nº 07/05 se dota, ainda, de caráter normativo primário, dado que arranca 125
diretamente do § 4º do art. 103-B da Carta-cidadã e tem como finalidade debulhar os próprios conteúdos 
lógicos dos princípios constitucionais de centrada regência de toda a atividade administrativa do 
Estado, especialmente o da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade. O ato 
normativo que se faz de objeto desta ação declaratória densifica apropriadamente os quatro citados 
princípios do art. 37 da Constituição Federal, razão por que não há antinomia de conteúdos na 
comparação dos comandos que se veiculam pelos dois modelos normativos: o constitucional e o 
infraconstitucional. Logo, o Conselho Nacional de Justiça fez adequado uso da competência que lhe 
conferiu a Carta de Outubro, após a Emenda 45/04. Noutro giro, os condicionamentos impostos pela 
Resolução    em foco não atentam contra a liberdade de nomeação e exoneração dos cargos em comissão 
e funções de confiança (incisos II e V do art. 37). Isto porque a interpretação dos mencionados incisos 
não pode se desapegar dos princípios que se veiculam pelo caput do mesmo art. 37. Donde o juízo de que 
as restrições constantes do   ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já 
impostas    pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da 
eficiência, da igualdade e da moralidade. É dizer: o que já era constitucionalmente proibido permanece 
com essa tipificação, porém, agora, mais expletivamente positivado. Não se trata, então, de discriminar 
o Poder Judiciário perante os outros dois Poderes Orgânicos do Estado, sob a equivocada proposição de 
que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estariam inteiramente libertos de peias jurídicas para prover 
seus cargos em comissão e funções de confiança, naquelas situações em que os respectivos ocupantes 
não hajam ingressado na atividade estatal por meio de concurso público. ” – BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12/DF. Rel. Min. Carlos 
Britto, DJU de 01/09/2006, p. 15.
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controlar os atos abusivos  ; promove a evolução de conceitos 126

da própria Constituição Federal quando acompanha a história e 
adequa conceitos postos à realidade e, por fim, viabiliza a 
proteção das liberdades públicas por meio da ampla propulsão 
que confere aos writs e da consagração paulatina da 
importância de aplicar os direitos fundamentais até mesmo nas 
relações entre particulares.  127

 O Supremo exerce função estruturante notadamente por 
exercitar um sistema misto de controle de constitucionalidade, tido 
por muitos como confuso, mas que, do ponto de vista teórico, 
enverga ao Supremo Tribunal uma das mais privilegiadas 
condições de absorver os problemas constitucionais do país e 
solvê-los com unidade e segurança; ao julgar em controle difuso, 
aplica ainda a função cassatória, sendo de rigor observar que a 
maior gama de atribuições do Supremo Tribunal Federal é no 
exercício da revisão de violência à Constituição cometida pelo 
Legislativo e pelo Executivo, atuando também em face de decisões 
do próprio Poder Judiciário pelas suas instâncias ordinárias; 
atente-se, porém, que o modelo constitucional de 1988 fez 
convergir para o Supremo todos os problemas potencialmente 
tirados da Constituição Federal, com o que a quantidade de casos 
concretos em controle difuso somente poderia aumentar em 
níveis consideráveis, como se percebe na atualidade. 

 Ainda exerce função arbitral quando tem atrelado a si todas 
as hipóteses em controle difuso ou mesmo concentrado de 

  “[...] 4. Princípio da razoabilidade. Restrição legislativa. A aprovação de norma municipal que 126
estabelece a composição da Câmara de Vereadores sem observância   da relação cogente de proporção 
com a respectiva população configura excesso do poder de legislar, não encontrando eco no sistema 
constitucional vigente. 5. Parâmetro aritmético que atende ao comando expresso na Constituição 
Federal, sem que a proporcionalidade reclamada traduza qualquer lesão aos demais princípios 
constitucionais nem resulte formas estranhas e distantes da realidade dos Municípios brasileiros. 
Atendimento aos postulados da moralidade, impessoalidade e economicidade dos atos administrativos 
(CF, artigo 37). ” – BRASIL. Supremo

 Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 266.994/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 127

21/05/2004, p. 34.
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conflitos federativos, seja entre unidades federadas, seja entre 
entes da Administração Pública e as unidades da Federação. 

 Também entende-se que, nos termos propugnados pelo 
professor paulista, o Supremo Tribunal Federal não exerce a 
função legislativa com desenvoltura, mas apenas de forma 
tímida, na medida que a própria jurisprudência da Corte é 
recalcitrante em admitir a materialização de suas ações como 

“legislador positivo”  , realizando controle preventivo em 128

escassa situação  , resistindo a concretizar o controle das 129

omissões parlamentares; manifesta-se tal função com alguma 
clareza na conformação regimental, eis que a supressão de 
omissões executivas por meio de injunções, sob pena de 
desobediência, ainda é um verdadeiro tabu perante o Supremo. 

 Ademais, exerce, ainda que muito timidamente, a função 
paraconstituinte, na medida em que segue a reboque da 
doutrina nacional que conclama pela formação do princípio da 
constitucionalidade de forma mais veemente, com a 
consideração da sua força normativa em grau ótimo sempre que 

  “[...] EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As 128
violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o 
Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, 
os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes 
públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados” – 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 201.819/RJ, 2ª Turma, Relª. 
Minª. Ellen Gracie, DJU de 27/10/2006, p. 64.

 “[...]. Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo postulado constitucional     da reserva de 129
lei, atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ  126/48 -  RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 - 
RTJ 153/765 - RTJ 161/739-740 - RTJ 175/ 1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de 
seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, 
só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário - 
que não dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente 
estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes 
essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio 
constitucional da separação de poderes. ” – BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental 
no Recurso Extraordinário nº 322.348/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 
06/12/2002, p. 74.
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possível.  130

 Por sua vez, ele não exerce uma efetiva função governativa, 
na medida em que possui assentado em sua jurisprudência que os 

atos interna corporis não são em regra passíveis de controle  131

sem que resulte numa violência direta a separação de poderes; 
ainda que exercite a preponderância dos direitos fundamentais 
sobre os poderes constituídos, não impõe normalmente o 
controle da conveniência e oportunidade dos atos 

administrativos.   132

 Também não exerce com desenvoltura a função 
comunitarista, na medida em que a relação do Brasil com o 
Mercosul e com os demais países do mundo, notadamente 
mediante os entendimentos sobre a eficácia e normatividade 

 Cf., por todos, BARROSO, Luís Roberto. “Neoconstitucionalismo e constitucionalização 130
do Direito (o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil) ”. In: Revista Interesse Público. 
a. 7, n. 33, set. /out. de 2005, Porto Alegre : Notadez, p. 13/54.

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL.MANDADO DE 131
SEGURANÇA. I. - O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a 
finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não 
se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. Legitimidade ativa do parlamentar, apenas. 
II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading case), RTJ 99/ 1031; MS 
21.642/DF, Ministro Celso de Mello, RDA 191/200; MS 21.303-AgR/DF, Ministro Octavio Gallotti, RTJ 
139/783; MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, “DJ” de 12.09.2003” – BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Mandado de Segurança nº 24642/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU de 18/06/2004, p. 45.

  “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO PODER LEGISLATIVO: 132
CONTROLE JUDICIAL. ATO INTERNA CORPORIS: MATÉRIA REGIMENTAL. I. - Se a controvérsia 
é puramente regimental, resultante de interpretação de normas regimentais, trata-se de ato interna 
corporis, imune ao controle judicial, mesmo porque não há alegação de ofensa a direito subjetivo” – 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 24356/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, 
DJU de 12/09/2003, p. 29.
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dos tratados internacionais subscritos  , parece levar o país a 133

um isolamento, tanto por assumir uma postura nacionalista 
extremada e deselegante quanto por negar efetividade a 
acordos subscritos voluntariamente - quer em face da sua 
estatura normativa ser tida como infraconstitucional quer 
porque, mesmo dotado de autorização após a Emenda 45/2004 

(art. 5º, § 3º)  , ainda não se propôs a adotar atitude 134

vanguardista como a do Superior Tribunal de Justiça e conferir a 
máxima efetividade a tal previsão, reconhecendo os tratados e 
convenções sobre direitos humanos como normas de estatura 

constitucional  , formadoras do atual estágio do bloco de 135

constitucionalidade brasileiro. 

Conclui-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal não 
está amoldado a nenhum modelo típico ou paradigmático. Não é 

 “[...] O SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO NÃO CONSAGRA O PRIN- CÍPIO DO 133
EFEITO DIRETO E NEM O POSTULADO DA APLICABILIDADE IMEDIATA DOS TRATADOS OU 
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. - A Constituição brasileira não consagrou, em tema de 
convenções internacionais ou de tratados de integração, nem o princípio do efeito direto, nem o 
postulado da aplicabilidade imediata. Isso significa, de jure constituto, que, enquanto não se concluir 
o ciclo de sua transposição, para o direito interno, os tratados internacionais e os acordos de integração, 
além de não poderem ser invocados, desde logo, pelos particulares, no que se refere aos direitos e 
obrigações neles fundados (princípio do efeito direto), também não poderão ser aplicados, 
imediatamente, no âmbito doméstico do Estado brasileiro (postulado da aplicabilidade imediata) ” – 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Carta Rogatória nº 8279/AT, Rel. 
Min. Celso de Mello, DJU de 10/08/2000, p. 06.

 Mesmo com após a plena vigência do art. 5º, § 3º da Constituição Federal, o Supremo Tribunal 134
Federal ainda espera que sejam adotadas as providências por parte do Congresso Nacional para fins de 
novos tratados com força de emenda. Nada afirma, porém, quanto aos tratados anteriores sobre direitos 
humanos: “[...]

 A ESTATURA CONSTITUCIONAL DOS TRATADOS INTERNACIONAIS SO- BRE DIREITOS 135
HUMANOS: UMA DESEJÁVEL QUALIFICAÇÃO JURÍDICA A SER ATRIBUÍDA, ‘DE JURE 
CONSTITUENDO’, A TAIS CONVENÇÕES CELEBRADAS PELO BRASIL. - É irrecusável que os 
tratados e convenções internacionais não podem transgredir a normatividade subordinante da 
Constituição da República nem dispõem de força normativa para restringir a eficácia jurídica das 
cláusulas constitucionais e dos preceitos inscritos no texto da Lei Fundamental (ADI 1.480/DF, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO, Pleno). - Revela-se altamente desejável, no entanto, ‘de jure constituendo’, 
que, à semelhança do que se registra no direito constitucional comparado (Constituições da Argentina, do 
Paraguai, da Federação Russa, do Reino dos Países Baixos e do Peru, v.g.), o Congresso Nacional venha 
a outorgar hierarquia constitucional aos tratados sobre direitos humanos celebrados pelo Estado 
brasileiro. Considerações em torno desse tema” – BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 
nº 81319/GO, Rel. Celso de Mello, DJU de 19/08/2005, p. 05.
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somente uma Corte Constitucional, nem mesmo é uma Suprema 
Corte pura e simples. Mescla elementos essenciais de cada 
uma das facetas enquanto órgão de cúpula do Judiciário 
brasileiro, exercente de controle concentrado, difuso e de temas 
que, somente por força da forma constitucional de 1988, são de 
sua alçada. 

Desempenha quase todas as funções de um verdadeiro 
Tribunal Constitucional, mas não as assume na integralidade 
justamente porque ou a sua jurisprudência ainda resiste à 
atuação plena de suas potencialidades ou porque, de fato, 
pretende se preservar em dados aspectos para fortalecer – 
como parece ser tendência na última década – sua função de 
julgador em abstrato de problemas eminentemente 
constitucionais, numa seleção natural questionável de temas a 
decidir, por mecanismos no mais das vezes interpretativos que 
merecem considerações críticas. 

A relevância prática da fixação da natureza jurídica do 
Supremo Tribunal Federal no Brasil é sua colocação como um 
tribunal inserido no Poder Judiciário nacional, dotado de 
competência para decisão do controle difuso como um dos 
seus deveres fundamentais. Não sendo uma Corte 
Constitucional em sentido estrito não pode pleitear o benefício 
de realizar apenas julgamentos em controle abstrato, 
desprezando a análise cassatória de cada caso concreto que 
se lhe apresenta por meio de Recursos Extraordinários. 

Pelo exposto, pode-se definir que o Supremo Tribunal 
Federal no Brasil é um órgão estatal cuja natureza jurídica é 
de uma Suprema Corte híbrida, entendida como um tribunal da 
Federação integrante da estrutura do Poder Judiciário nacional 
cuja atuação repousa na junção das competências julgadora 
em abstrato e em concreto, e ainda por força de autoridade ou 
e n t i d a d e e n v o l v i d a ; j u l g a d o r a s e m j u r i s d i ç ã o 
constitucional; revisora de casos concretos; pacificadora 
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de conflitos federativos e, sobretudo, intérprete último da 
Constituição Federal e guardião de sua integridade e máxima 
efetivação. 
 Sistematizando as conclusões obtidas, temos o seguinte 
cenário: 

1) o Poder Judiciário é uma das funções estatais mais 
relevantes para a plena e eficiente consagração 
de um regime democrático. A produção de 
julgamentos sobre a correção do conjunto de 
normas e dos atos administrativos em geral é sua 
função típica. A elaboração de atos normativos para 
a regência de seus trabalhos e a organização de 
pessoal para a realização das tarefas acessórias para 
viabilizar os julgamentos constituem exemplos de 
suas funções atípicas; 

2) a garantia da Constituição ser suprema em um 
Estado de Direito, portanto, além de ser 
responsabilidade de todos os poderes políticos, 
termina por ser tarefa típica do Poder Judiciário, o 
qual se organiza estruturalmente da forma mais 
voltada para o atendimento deste mister; 

3) a principal tarefa dos tribunais máximos é a de 
“farol ou exemplo”, ou seja, a de indicar com força 
vinculante, qual a direção a ser adotada pelo 
conjunto de órgãos anteriores do sistema judiciário 
nacional sobre determinada questão. A força 
vinculante está na fundamentação do quanto 
decidido, e não na necessária obrigatoriedade de 
sua concretização por lei; 

4) o principal problema do Brasil não é mesmo a 
independência judicial – o direito de cada juiz 
decidir de forma diversa da Corte Suprema -, mas 
sim a falta de cumprimento efetivo das decisões 
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proferidas pelo Poder Executivo como uma 
consequente ação pública (entendendo-se por ação 
pública o conjunto de medidas administrativas 
tendentes a alterar práticas julgadas errôneas pelo 
Poder Judiciário, enquanto decorrência natural do 
pronunciamento definitivo da Corte Suprema); 

5) o Supremo Tribunal Federal no Brasil é um órgão 
estatal cuja natureza jurídica é de Suprema 
Corte híbrida, entendida como um tribunal da 
Federação integrante da estrutura do Poder 
Judiciário nacional cuja atuação repousa na junção 
das competências julgadora em abstrato, julgadora 
em contrato, julgadora por força de autoridade ou 
entidade envolvida, julgadora sem jurisdição 
constitucional, revisora de casos concretos, 
pacificadora de conflitos federativos e, sobretudo, 
intérprete última da Constituição Federal e guardiã 
de sua integridade. 
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