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RESUMO 

 

As “Cortes Constitucionais” são ordinariamente órgãos integrantes do Poder Judiciário, que 

possuem, entre outros escopos, mas como principal, o dever de tutelar os preceitos contidos 

na Constituição Federal do país respectivo. A depender do ordenamento jurídico ao qual se 

vinculam, os Tribunais da Corte possuem mais ou menos autonomia, de acordo com a opção 

política realizada no momento de sua constituição e acabam, por vezes, em ocupar a posição 

central no que tange as discussões políticas em momentos de instabilidades.  A partir da 

análise do ‘comportamento’ das Cortes Constitucionais de países como Polônia, Venezuela e 

Brasil, que evidenciavam contextos diferentes de crises políticas, o presente trabalho conclui 

que a depender dos interesses da posição política dominante, o Poder Judiciário pode sofrer 

limitações ou ser utilizado de maneira a legitimar as ações tomadas em busca da manutenção 

do poder, razão pela qual se faz necessária à criação de meios de defesas institucionais que 

possuam o escopo de garantir a tripartição dos poderes. A metodologia consiste em pesquisa 

pura bibliográfica, documental e legislativa, com objetivo descritivo-explicativo. 

 

Palavras-chave: Constitucional. Cortes Constitucionais. Função Política. Judicialização da 

Política. Autodefesa institucional.  



 

ABSTRACT 

 

The "Constitutional Courts" are ordinarily constituent organs of the Judiciary Power, that 

have, among other scopes, but as main, the duty to protect the precepts contained in the 

Federal Constitution of the respective country. Depending on the legal order to which they are 

bound, the Courts of the Court have more or less autonomy, according to the political choice 

made at the time of their constitution, and sometimes they occupy the central position with 

regard to the political discussions in moments of instabilities. Based on the analysis of the 

behavior of the constitutional courts of countries such as Poland, Venezuela and Brazil, which 

revealed different contexts of political crises, this paper concludes that depending on the 

interests of the dominant political position, the Judiciary may suffer limitations or be used in 

such a way as to legitimize the actions taken in pursuit of the maintenance of power, which is 

why it is necessary to create means of institutional defenses that have the scope of 

guaranteeing the tripartition of powers. The methodology consists of pure bibliographical, 

documentary and legislative research, with a descriptive-explanatory purpose. 

 

Keywords: Constitutional. Constitutional Courts. Political Function. Judicialization of the 

Policy. Institutional self-defense. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As “Cortes Constitucionais”, como popularmente são conhecidas, tratam-se 

ordinariamente de órgãos integrantes do Poder Judiciário, que possuem, entre outros escopos, 

mas como principal, o dever de tutelar os preceitos contidos na Constituição Federal do país 

respectivo, de forma a se pronunciar sobre a sua devida interpretação e aplicação, 

funcionando como importante balizador de condutas sociais, políticas e econômicas.  

A depender do ordenamento jurídico ao qual se vinculam, os Tribunais da Corte 

possuem mais ou menos autonomia, de acordo com a opção política realizada no momento de 

sua constituição, alterando significativamente os limites de suas funções, os papéis 

desenvolvidos enquanto órgãos jurisdicionais e a maneira como se da a escolha de 

composição de tais Cortes. 

Independentes de tais aspectos diferenciadores, em razão dos precípuo e 

significativo papel que lhe é atribuído, as Cortes Constitucionais acabam, por vezes, em 

ocupar a posição central no que tange as discussões políticas em momentos de instabilidades 

sociais e econômicas, por vezes também se vendo ameaçada em prol de uma nova ordem 

vindoura.  

Tendo em vista que as relações político-sociais, de uma maneira geral, 

configuram-se como importantes fatores jurídicos e econômicos, e que mudanças estruturais 

nesse aspecto acabam por caracterizar também alterações diretas nestes outros, é que se 

desenvolverá pesquisa científica acerca de diversos aspectos atinentes às atuações das Cortes 

Constitucionais em momento de crise política-institucional. Destaque-se ainda que, a situação 

ora apresentada, carece de análise aprofundada e comparativa com os parâmetros já 

existentes, uma vez que, normalmente se desdobra em diferentes países, com valores e 

culturas diversas. 

Destarte, a pesquisa que se propõe a realizar, visa contribui para uma melhor 

compreensão do tema, de modo a fomentar uma discussão social e até legislativa, 

teoricamente embasada, de modo a dirimir as dúvidas acerca das consequências práticas que 

poderão surgir com a (im)possibilidade de uma espécie de “autodefesa” por parte das Cortes 

Constitucionais quando houver uma possível defasagem em suas atribuições ou composições, 

advindas de alterações políticas. 

É axiomático, portanto, que a referida situação interfere em diversos segmentos 

das relações sociais, jurídicas, política e econômicas sendo de suma relevância analisar seus 

impactos, de forma a determinar se estes vão influir de maneira positiva ou negativa naquelas, 
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considerando ainda a atual conjuntura socioeconômica existente no Brasil como também em 

outros países. 

A metodologia utilizada consiste em pesquisa pura bibliográfica, documental e 

legislativa, com objetivo descritivo-explicativo. 

Diante de todo o já exposto, faz-se importante o estudo e a pesquisa, de maneira 

aprofundada, com o escopo de elucidar os principais aspectos em torno do assunto, 

especialmente, para demonstrar as influências, diretas e indiretas, desta para a sociedade como 

um todo, bem como, seus impactos no Ordenamento Jurídico. 
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2 AS CORTES CONSTITUCIONAIS NA PÓS-MODERNIDADE 

 

No hodierno contexto jurídico vivenciado é no mínimo complexo falar-se em 

“Corte Constitucional” de uma maneira geral, de forma que o significado deste termo 

implique na existência de uma realidade comum. Nos mais diferentes países, existem 

inúmeras variações no Poder Judiciário, coexistindo Cortes que funcionam como última 

instância, havendo, portanto, diversos sistemas paralelos de Tribunais aos quais é delegada 

jurisdição especial, como também, cite-se a existência das citadas Cortes Constitucionais e/ou 

Cortes de Direitos Humanos.  

Em que pesem tais diferenciações, destaque-se que foi a partir do surgimento do 

Estado Constitucional é que as Cortes Judiciais passaram a ganhar maior notoriedade nos 

ordenamentos jurídicos democráticos, de forma que, a tripartição de poderes que 

relevantemente identificam a existência do Estado é usualmente encontrada na Constituição 

respectiva. 

 

2.1 Definição e Natureza Jurídica das Cortes Constitucionais 

 

Como bem leciona Clève (2011), a confiança que antes era concedida à Lei e ao 

Parlamento, passou a ser depositada na Constituição e, em sua maioria, nos órgãos destinados 

a exercerem a jurisdição constitucional. Passa-se a existir um novo formato de Estado, onde o 

elemento primordial para devida efetivação dos preceitos constitucionais pauta-se no 

funcionamento da Corte, tendo a jurisprudência assumido papel de definir o direito, servindo 

ainda como fonte do mesmo. 

Nesse contexto, é de suma importância compreender a relação do regime 

democrático com os procedimentos e instituições existentes, por isso, Linz e Stepan (1996, p. 

6): 

 

[...] um regime democrático só está consolidado quando uma forte maioria da 

opinião pública acredita que os procedimentos e as instituições democráticas 

constituem o modo mais apropriado de governar a vida coletiva numa sociedade 

como a deles, e quando o apoio a alternativas anti-sistêmicas é pequeno ou isolado 

da atitude predominante entre as forças pró-democráticas.
1
 

 

Ainda no mesmo sentido, Weber (1974), já afirmava que a legitimidade 

empossada às instituições pela sociedade demonstra-se como um aspecto central do 

                                                 
1
 Tradução livre. 
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desenvolvimento da vida política em especial, no regime da democracia, tendo em vista que a 

aquiescência dos cidadãos às decisões que afetam diretamente a sua vida, podendo-se citar 

como exemplo as políticas públicas, as quais não dependem da coerção política, ocorrendo de 

maneira voluntária. Ademais, se a Constituição é um corpo de leis obrigatórias, como aduz 

Starck (1995), se fazendo extremamente importante à existência de mecanismo de controle de 

sua efetividade. 

Perpassadas tais informações, temos que, no entendimento de Agra (2005, p. 55), 

a Corte Constitucional é “o órgão incumbido, nos sistemas constitucionais de jurisdição 

concentrada, de realizar a jurisdição constitucional, sem que se possa, de sólito, exercê-la nas 

instâncias da jurisdição ordinária”.  

Já na visão de Kelsen (2006, p.135), o Tribunal Constitucional atuaria como uma 

espécie de “legislador negativo”, na medida em que este ao entender que determinada norma 

existente viola o elencado na Constituição possui o poder de retirá-la do ordenamento, 

entretanto não lhe cabe a criação de leis.  

Nesta senda, podemos traçar a definição de Corte/Tribunal Constitucional como 

sendo um órgão institucionalmente criado, que possui como principal escopo realizar a 

jurisdição constitucional, ou seja, verificar a conformidade de leis e atos políticos com a 

Constituição vigente, cabendo-lhe a última apreciação em relação à interpretação e 

concretização dos preceitos contidos na Lex Legum, dando-lhe eficácia e efetividade. 

Neste contexto, impende salientar que o poder constituinte originário, garantidor 

da ideia de supremacia da Constituição, delimita as atuações políticas e jurídicas nos mais 

diferentes segmentos da sociedade. Entretanto, ao contrário do que se costuma pensar, 

conforme preceitua Clève (2012), o processo constituinte se perpetua mesmo havendo a 

promulgação da Constituição na medida em que, é ininterrupto o campo da prática 

constitucional, qual sejam a aplicação e interpretação desta que fica, como evidenciado a 

cargo das Cortes Constitucionais. 

Destarte, estão inclusas nas atribuições da maioria das Cortes Constitucionais 

matérias que possuam essencialmente viés constitucional, e que, tenham elevada repercussão 

política, citando-se a título de exemplo: separação de poderes, direitos fundamentais, 

(in)constitucionalidade de leis, conflitos do pacto federativo, dentre outros. 

No tocante à legitimidade de tais Tribunais, saliente-se que por possuírem a 

competência de tornarem atos administrativos e legislações sem eficácia, desde que contrários 

a Constituição, são legítimos para interferir, indiretamente e até diretamente, nos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. Sobre isto Miranda (2011, p.511): 
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[…] justamente por os juízes constitucionais serem escolhidos por órgãos 

democraticamente legitimados – em coerência, por todos quantos a Constituição 

preveja, correspondentes ao sistema de governo consagrado – que eles podem 

invalidar atos com a força de lei. É por eles, embora por via indireta, provirem da 

mesma origem dos titulares de órgãos políticos que por estes conseguem fazer-se 

acatar. 

 

Ainda se fazem necessárias as pertinentes considerações de Rothenburg (2005, 

p.94) sobre o tema: 

 

Afinal, é uma indagação recorrente, quando se aborda o controle de 

constitucionalidade de atos do poder público, aquela que se faz a propósito da 

legitimidade que um órgão eminentemente técnico e, via de regra, não eleito teria 

para julgar tais atos. De fato, a legitimidade do Tribunal Constitucional (na 

qualidade de principal responsável pela fiscalização de constitucionalidade de atos 

do poder público na atualidade) constitui tema dos mais importantes e visitados pela 

doutrina. Esse constante questionamento acerca da legitimidade paradoxalmente 

acaba por contribuir a legitimar o Tribunal Constitucional num ambiente 

democrático e revela, no limite, que o reconhecimento de sua legitimidade permite 

avançar a discussão, não mais no sentido da existência de órgãos controladores da 

constitucionalidade, mas para aspectos concretos de sua atuação (composição, 

procedimentos, limites, técnicas e efeitos das decisões…)  

 

Críticas são tecidas em relação ao que podemos chamar de amplo poder decisório 

dos Tribunais Constitucionais. Maus (2000, p. 191), constrói um entendimento de que o 

reconhecimento por parte da Corte Constitucional de uma competência dilatada, por 

consequência, permite que suas composições possam passar a analisar, inclusive, o "direito 

supra positivo”, sendo-lhes possível controlar a própria Constituição e fixar a interpretação 

"devida". Tal situação acabaria por fazer o Judiciário subverter a essência da separação dos 

poderes, tomando para si a competência típica do Legislativo, o tão discutido atualmente 

Ativismo Judicial
2
. 

Em relação à natureza jurídica das Cortes Constitucionais, não há uma 

predominância na doutrina de uma posição específica, o tema mostra-se bastante controverso. 

Kelsen (1998) compreende que são órgãos jurisdicionais. Registre-se que, como 

costumeiramente definido por toda a doutrina, a palavra jurisdição vem do latim juris dictio, 

tendo por significado “dizer o direito”, assim, interpretar as leis para solucionar os casos 

concretos que são levados ao Poder Judiciário. Ainda nos dizeres de Bandeira de Mello (2003, 

p. 34): 

                                                 
2
 Keenan Kmiec (2004), acertadamente, elenca as cinco principais acepções do termo Ativismo Judicial, de uso 

corrente na atualidade: a) a prática dedicada a desafiar atos de constitucionalidade defensável emanados em 

outros Poderes; b) estratégia de não aplicação dos precedentes; c) conduta que permite aos juízes legislar na 

“sala de sessões”; d) afastamento dos cânones metodológicos de interpretação; e) julgamento para alcançar 

resultados pré-determinados. 
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[...] a função jurisdicional é a função que o Estado, e somente ele, exerce por via de 

decisões que resolvem controvérsias com força de ‘coisa julgada’, atributo este que 

corresponde à decisão proferida em última instância pelo Judiciário e que é 

predicado desfrutado por qualquer sentença ou acórdão contra o qual não tenha 

havido tempestivo recuso. 

 

Já para Schmitt (2007), os Tribunais Constitucionais configuram-se como órgãos 

essencialmente políticos, na medida em que tais atuam como se fossem uma segunda câmara 

ou até uma instância política suprema, estando o exposto evidenciado principalmente quando 

tais realizavam o controle de constitucionalidade dos atos normativos advindos do poder 

legislativo. 

Barros bem explica a diferença de posicionamento entre ambos, acreditando na 

relevância da discussão travada entre Hans Kelsen e Schimitt, considerando o contexto 

caracterizado por remanejamentos e críticas da jurisdição constitucional: 

 

A crítica de Schmitt continua pertinente quanto ao fato de que a Corte 

Constitucional é um órgão extremamente anti democrático, sem qualquer tipo de 

compromisso celebrado com o povo. […] Para Schmitt, o poder da jurisdição 

constitucional deveria emanar de uma identidade democrática, e não de pessoas não-

eleitas democraticamente e sem compromissos formais com o povo. Para Kelsen, de 

modo distinto, é importante haver um corpo capaz de frear as decisões legislativas, 

que costumam ser guiadas por paixões momentâneas. Existe uma tentativa de 

politização do controle constitucional, de inserção na esfera política, de maneira a 

controlar as paixões legislativas e defender as minorias. (BARROS, 2013, online) 

 

 Ainda tecendo seus entendimentos, Barros (2013, online) ao discorrer sobre os 

modelos de controle de constitucionalidade esclarece: 

 
No debate europeu, Schmitt defende que a defesa da Constituição é uma função 

política e, por sua vez, deve ser exercida por quem possui legitimação democrática e 

política, o Presidente do Império. Kelsen, já em meados de 1920, defendia a 

instituição de uma Corte Constitucional, que exerceria um papel técnico, defendendo 

que a guarda da Constituição somente seria assegurada em um contexto de uma 

decisão a ser tomada por um órgão investido e capaz de sancionar eventuais desvios 

perpetrados pelo legislador. Do contrário, essa suposta rigidez ou supremacia do 

texto constitucional restaria vazia. 

 

Fix-Zamudio (2003, p.83), por sua vez, em seu artigo ‘Breves reflexiones sobre La 

naturaleza, estructura y funciones de lós organismos jurisdiccionales especializados em La 

resolución de procesosconstitucionales’ ao trazer discussão acerca da natureza jurídica das 

Cortes Constitucionais, acredita que nem mesmo os criadores destes organismos possuíam 

ideia clara sobre este aspecto: 
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Por outro lado, os autores que consideraram esses organismos como jurisdicionais 

por direito próprio, não concordaram em sua essência, porque enquanto alguns 

reconheceram o caráter ordinário, se especializaram na resolução de conflitos 

constitucionais. Outros autores, como os proeminentes processualistas italianos 

Francesco Carnelutti e Mauro Cappelletti, assinalaram que o procedimento seguido 

nestes órgãos jurisdicionais tem a natureza de jurisdição voluntária em virtude de 

que apenas uma parte intervém no referido procedimento. [...] uma postura 

intermediária foi assumida por Enrique Allorio, outro notável processualista italiano, 

como uma parte coincidiu com Calamandrei ao afirmar que a função dos juízes em 

abordagens constitucionais se aproxima com a do legislador, mas, por outro, aborda 

a posição do Cappelletti, em jurisdição voluntária, na medida em que argumentava 

que no processo não há partidos ou controvérsia, mas que as resoluções que ditam 

nos processos constitucionais não adquirem autoridade de coisa julgada.
3
 

 

Em que pesem tais diferenciações, os Tribunais foram ganhando espaço nos mais 

diversos países, configurando-se em cada um deles de maneira única. 

 

2.2 Evolução Histórica da Jurisdição Constitucional 

 

A forma encontrada para tutelar-se a Constituição, formal e materialmente, foi 

mediante a criação de mecanismos que possibilitassem a sua fiscalização, bem como que 

garantissem uma conformidade do Ordenamento Jurídico com esta, de forma a ensejar a sua 

correta aplicação.  

Como bem leciona Panutto (2012, p. 233-253) o exposto se desenvolveu em 

diferentes paradigmas: 

 

Historicamente a fiscalização de constitucionalidade se desenvolveu em três grandes 

modelos de controle de constitucionalidade: o francês, denominado político, que 

originalmente não admitia o controle de constitucionalidade senão pelo próprio 

Parlamento; nos Estados Unidos da América, surgiu o modelo difuso, garantindo-se 

aos juízes em geral a defesa da Constituição; o concentrado, também denominado 

austríaco, exercido mediante atuação exclusiva de uma Corte Constitucional, 

especificamente criada para este fim. 

 

Note-se, portanto, que, os primórdios da chamada “jurisdição constitucional” 

possui vínculo direto com o surgimento das mais diversas maneiras de controle de 

constitucionalidade, bem como decorre logicamente do princípio da Supremacia 

Constitucional. Na contemporaneidade, facilmente se destacam os dois modelos que 

ganharam maiores espaços e são adotados em grande escala, quais sejam: o controle difuso 

(no qual se atribui a qualquer órgão integrante do Poder Judiciária a possibilidade de 

inaplicabilidade de norma incompatível com a Constituição a determinado caso concreto ao 

                                                 
3
 Tradução livre. 
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qual tenha competência para julgamento e processamento) e o controle concentrado (neste os 

casos de inconstitucionalidade de normas são analisados unicamente por um órgão 

específico), de maneira isolada ou até conjunta. 

O citado princípio da Supremacia da Constituição funciona como basilar para a 

compreensão de tais mecanismos, sendo o conjunto normativo previsto na Constituição visto 

como a lei fundamental do Estado, que aponta seu vetor de atuação e interação com a 

sociedade.  Nas lições de Clève (2000, p. 25 e 34): 

 

A compreensão da Constituição como Lei Fundamental implica não apenas o 

reconhecimento de sua supremacia na ordem jurídica, mas, igualmente, a existência 

de mecanismos suficientes para garantir juridicamente (eis um ponto importante) 

apontada qualidade. A supremacia, diga-se logo, não exige apenas a compatibilidade 

formal do direito infraconstitucional com os comandos maiores definidores do modo 

de produção das normas jurídicas, mas também a observância de sua dimensão 

material. [...] A fiscalização de constitucionalidade se dá precipuamente mediante o 

controle de constitucionalidade previsto na Constituição, a qual atribui competência 

a um ou mais órgãos para exercitá-la, de forma política ou jurisdicional, dentro ou 

fora da estrutura do Poder Judiciário. 

 

Ainda sobre este entendimento Dos Santos (2016, online), ao citar os 

ensinamentos de Sampaio (2002, p. 1.015), dispõe: 

 

Sampaio (2002) esclarece que a jurisdição constitucional na forma que vemos hoje 

está intimamente ligada à criação do conceito de norma fundamental ou lei 

fundamental, conceito este que tem sua origem desde o período clássico, 

percebendo-se já na época de Atenas e também na Grécia, a existência de uma 

divisão entre lei superior (nómos) 
4
 e lei inferior (pséfisma) 

5
, existindo ainda uma 

distinção entre os órgãos e poderes que cuidariam de avaliar cada caso e do respeito 

à hierarquia destas leis. 

 

A Jurisdição Constitucional mostra-se como meio eficaz para a fiscalização da 

constitucionalidade de atos normativos lato sensu. Nos ensinamentos de Hans Kelsen (2003, 

                                                 
4
 Nota de Rodapé retirada da obra de Dos Santos: “Segundo Houaiss (2007), nómos vem da filosofia, termo 

jurídico, a lei, segundo a filosofia grega da Antigüidade, explicada como uma convenção dependente do artifício 

humano ou, para outras correntes, das leis da natureza, em ruptura com as legitimações jurídicas fundamentadas 

na religiosidade e na tradição.” (DOS SANTOS, 2016, online) (sic). 

 
5 

Nota de Rodapé retirada da obra de Dos Santos: “Cunha Júnior (2008), citado por Reis (2011, p.1), explica que 

o controle de constitucionalidade remonta-se à antiguidade clássica, [...] em especial à civilização ateniense, 

onde se distinguia entre os nómoi e o pséfisma. Em linguagem moderna, devemos reconhecer que os nómoi 

representavam as leis constitucionais da época, não só porque dispunham sobre a organização do Estado, mas 

também porque só podiam ser alterados por procedimentos especiais. Já o pséfisma apresentava-se como uma lei 

ordinária que, qualquer que fosse seu conteúdo, devia conformar-se, formal e materialmente, com os nómoi. O 

descompasso entre o pséfisma e os nómoi era resolvido em favor destes, em face de ser reconhecida 

superioridade. (Tanto era assim, que os juízes atenienses, embora obrigados a julgar segundo os nómoi e 

segundo o pséfisma, não eram, contudo, obrigados a julgar segundo o pséfisma, quando este fosse contrário aos 

nómoi.).” (DOS SANTOS, 2016, online) (sic). 
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p. 123-124), ao tratar da “a garantia jurisdicional da Constituição”, acredita que esta “é um 

elemento do sistema de medidas técnicas que têm por fim garantir o exercício regular das 

funções estatais”.  

Passada toda esta construção teórica, registre-se que o controle difuso judicial 

review tem início no ano de 1803, quando, nos Estados Unidos, o juiz Marshall (integrante da 

Suprema Corte Americana – Supreme Court of the United States), proferiu julgamento no 

paradigmático caso, reconhecendo que a Constituição trata-se de documento superior aos 

demais, (SAMPAIO, 2002, p. 36-37).  

Ainda sobre o tema: 

 

Conforme a fundamentação do Chief Justice Marshall no famoso caso Madison v. 

Marbury, em 1803, quando duas normas conflitantes se aplicarem em litígio, e uma 

delas for norma constitucional, essa, por ser superior, deve ser aplicada em 

detrimento da outra. Sustentava, então, a tese da supremacia da lei constitucional 

sobre a lei ordinária, ao declarar, na espécie julgada, que todo ato do Congresso 

contrário à Constituição Federal deveria ser tido por nulo, inválido e ineficaz. A 

importância deste caso está em que pela primeira vez a Suprema Corte americana 

julgou uma lei inválida, impondo ao Poder Legislativo um limite baseado na 

supremacia e superioridade dos preceitos inseridos na Constituição. (BONAVIDES, 

1997, p. 281). 

 

A título de esclarecimento, em breve síntese, o caso Marbury x Madison 

configurou-se na seguinte situação fática: William Marbury fora indicado pelo Presidente 

John Adams para o cargo de juiz de paz, entretanto, no isto ocorreu no último dia do mandato 

daquele. Muita embora houvesse tido a devida aprovação pelo Senado, o documento que 

garantia a posse não lhe foi entregue a tempo de assumir o cargo. 

Thomas Jefferson, o novo presidente, compreendeu pela nulidade da indicação ao 

cargo, alegando pra tanto que o prazo havia expirado, não lhe entregando a documentação 

hábil, chamada de “commission”. Por não concordar com a decisão tomada, Marbury 

impetrou uma espécie de mandado de segurança na Supreme Court of the United States– 

baseado na seção 13 do Judiciary Act o qual conferia ao referido Tribunal a competência 

originária para apreciar mandados ajuizados em face de autoridades federais –com o escopo 

de que Jams Madison, novo Secretário de Estado, entregasse carta de nomeação para que 

pudesse assumir o cargo. 

Ao julgar o caso apresentado, Marshall assim se posicionou:  

 

Aduz Marshall, brilhantemente, em sua decisão, que a Constituição estadunidense 

teria atribuído à Suprema Corte a competência originária para analisar todas as 

causas concernentes a embaixadores, outros ministros públicos e os cônsules, bem 

como as ações em que for parte um Estado. Nas demais causas, teria a Corte 
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competência revisional, em grau de recurso. Nesse sentido, verificava-se um conflito 

de normas entre a Constituição Americana e a Seção 13 do JudiciaryAct. O 

questionamento que se fazia, por óbvio, era o que deveria prevalecer: a carta magna 

ou uma lei federal? 

[...] 

Assim, decide Marshall, incidentalmente (incidenter tantum), pela 

inconstitucionalidade da Seção 13 do JudiciaryAct, no ponto em que contraria os 

preceitos da Constituição Americana. Declarou-se a inconstitucionalidade de uma 

lei, sem a análise do mérito propriamente dito. (BOAVENTURA, 2017, online). 

 

Posteriormente, inspirado nos ensinamentos de Hans Kelsen, nasce o denominado 

controle concentrado realizado pelas Cortes Constitucionais, na Áustria, por volta do ano de 

1920. Na Europa, no início do Século XX, houve uma evolução ao começar-se a admitir que 

os cidadãos pudessem defender seus direitos em face dos atos lesivos ocasionados pelo 

Estado, consolidando-se um sistema jurisdicional de proteção as liberdades individuais, o que 

acabou por legitimar este modelo de jurisdição constitucional (SAMPAIO, 2002, p. 36-37). 

A nova sistematização do Poder Judiciário passou então a se dar através da criação 

de Cortes Constitucionais atuando, mesmo diante da também existência de Supremos 

Tribunais. Tendo como pioneira a prever este sistema a Constituição Alemã, assim seguiu-se o 

desenrolar na história:  

 

Essa orientação inovadora teve acolhida na doutrina e pelos legisladores 

constituintes de alguns países, principalmente europeus. A Constituição da 

República Federal da Alemanha, de 23.5.49, no seu art. 92, alude expressamente a 

esse dualismo, nos seguintes termos: “O poder de aplicar a justiça é confiado aos 

juízes.Ele é exercido pelo Tribunal Constitucional Federal, pelo Supremo Tribunal 

Federal, pelos tribunais federais previstos na presente Lei Fundamental e pelos 

tribunais dos Estados-membros”. Os nomes utilizados são Tribunal Constitucional 

Federal (Bundesverfassungsgericht) e Supremo Tribunal Federal 

(OberstesBundesgericht). Outras Constituições acompanharam essa linha 

pragmática, quais sejam as Constituições da Áustria (1900), Itália (1948), Portugal 

(1976) e Espanha (1978), embora com normas diferentes, como a da Alta Corte 

Constitucional na Áustria, Corte Constitucional na Itália, Espanha e Portugal. 

Diversos jurisconsultos brasileiros também sugerem a criação de uma Corte 

Constitucional, como o Min. Carlos Mário da Silva, Veloso e o Prof.º José Afonso da 

Silva, em elucidativos estudos. (FERREIRA, 2011, p. 895-928). 

 

Sobre as intenções da nova sistemática que se apresentava: 

 

O sistema preconizado não pretende outra coisa senão ampliar o controle de 

constitucionalidade para uma organização mais ampla de uma jurisdição 

constitucional tendo em vista a solução de todos os conflitos constitucionais, o que 

só poderá ser exercido a contento por uma Corte Constitucional. A jurisdição 

constitucional realiza essa missão abandonando o sistema de controle difuso pela 

jurisdição constitucional concentrada. Aparece como um dos pressupostos essenciais 

do Estado democrático contemporâneo egresso do período pós-guerra, visando 

aperfeiçoar a sistemática da divisão de poderes como um real contrapeso entre o 

Poder Executivo com tendências hegemônicas e o Poder Legislativo ainda 

aprisionado na sua armadura convencional. Exerce de outro lado um papel 
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moderador, um princípio de harmonia, como um pressuposto básico para a 

preservação e garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana, controle e tutela 

do funcionamento das instituições democráticas e dos poderes do Estado. Ela visa 

uma completa e abrangente jurisdição constitucional. (FERREIRA, 2011, p. 895-

928).  
 

No Brasil, o controle de constitucionalidade teve sua primeira previsão legal na 

Constituição de 1891, inspirada no modelo difuso americano. Posteriormente, a Constituição 

Federal Brasileira de 1946 foi modificada pela Emenda Constitucional nº 16/1965, que passou 

a atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência para processar e julgar “a representação 

contra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa, federal ou estadual, 

encaminha pelo Procurador-Geral da República”, passando a prever também o sistema 

concentrado, ação hoje conhecida como ADIn – Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(VELOSO, 2000, p. 33). 

Por sua vez, a atual Constituição (1988), ainda adota os dois modelos de controle 

de constitucionalidade só tendo se preocupado em dar maior efetividade ao concentrado, que 

veio a ser difundido depois, aumentando, por exemplo, o rol de legitimados ativos para propor 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Isto faz com que as importantes controvérsias 

constitucionais possam ser resolvidas por este modelo de controle, mais célere, que pode ter 

estendida sua aplicação erga omnes e até suspender de imediato o ato normativo impugnado. 

Tem-se, portanto um sistema misto de controle de constitucionalidade, onde é permitido à 

todas as instâncias do Poder Judiciário realizá-lo, como também há competência originária de 

um Tribunal específico para processar e julgar de maneira concentrada.  

Registre-se que a Constituição Federal de 1988, ao remodelar as competências do 

Supremo Tribunal Federal, tornou-o o centro e o ápice da função jurisdicional constitucional 

do Brasil. Houve a exclusão de certas matérias (as quais passaram a ser de competência do 

Superior Tribunal de Justiça) e a inclusão de outras. 

Vejam-se os noveis mecanismos que garantem o controle concentrado: ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §2º da CF/88), ação declaratória de 

inconstitucionalidade (art. 103 da CF/88) – este teve pela EC 45/2004 seu rol de legitimados 

ampliados, como também lhe fora concedido efeito vinculante de sua decisão –, arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (art. 102, §1º da CF/88). 

Reforçando ainda mais a ideia de se dar uma interpretação homogênea aos 

preceitos constitucionais pelo Poder Judiciário como um todo, a Emenda Constitucional nº 45 

de 2004 (primeira parte da reforma do poder judiciário) inseriu a normatização da Súmula 

Vinculante, com o escopo de fornecer mais subsídios para a manutenção da segurança jurídica 
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e o princípio da isonomia (MORAES, 2010, p. 795).  

Mesmo com a existência de diferentes formas de se exercer a jurisdição 

constitucional, pertinentes críticas ainda são tecidas, como faz Mezzetti (2009, p. 289) em sua 

obra ‘Sistemas y modelos de justicia constitucional a los albores del siglo XXI’. Acredita o 

autor que tanto a tese inspirada no judicial review norte-americano, como na constitutional 

review da Europa continental, que se alastraram consideravelmente no Pós-Segunda Guerra 

Mundial, por serem acompanhadas pela “proliferação de modelos e recíproca hibridização”, 

acabam por fazer com que a doutrina crie uma infinidade de novas categorias que ainda são 

não se demonstraram suficientemente aptas para abarcar a complexidade do fenômeno da 

jurisdição constitucional. 

 

2.3 As Cortes Constitucionais na Pós-Modernidade: Funções e Composições em 

diferentes Países 

 

Segundo os ensinamentos de Moraes (2013), o início formal do 

constitucionalismo moderno possui ligação intrínseca com as Constituições escritas e rígidas 

dos Estados Unidos da América (1787), com a independência das 13 colônias, e da França 

(1791), marcada pela Revolução Francesa, onde se consegue traçar duas características 

pertinentes: organização do Estado e limitação do Poder Estatal, através da previsão de 

direitos e garantias fundamentais.  

O autor ainda sintetizou as características básicas e essenciais do 

constitucionalismo moderno: 

 

• o texto passa a ser escrito, ou seja, um conjunto de regras codificado e 

sistematizado em um único documento, para fixar-se a organização fundamental. 

Canotilho denomina-a de Constituição instrumental, apontando seu efeito 

nacionalizador, estabilizante, de segurança jurídica e de calculabilidade e 

publicidade. A Constituição escrita, portanto, é o mais alto estatuto jurídico de 

determinada comunidade, caracterizando-se por ser a lei fundamental de uma 

sociedade. A isso corresponde o conceito de Constituição legal, como resultado da 

elaboração de uma Carta escrita fundamental, colocada no ápice da pirâmide 

normativa e dotada de coercibilidade; 

 • o Poder constituinte originário estabelece a Constituição de um novo Estado, 

organizando-o e criando os poderes destinados a reger os interesses de uma 

comunidade. Tanto haverá́ Poder Constituinte no surgimento de uma primeira 

Constituição, quanto na elaboração de qualquer Constituição posterior. A ideia da 

existência de um Poder Constituinte é o suporte lógico da existência de uma 

Constituição superior ao restante do ordenamento jurídico e que, em regra, não 

poderá́ ser modificada pelos poderes constituídos. É, pois, esse Poder constituinte, 

distinto, anterior e fonte da autoridade dos poderes constituídos, com eles não se 

confundindo. Trata-se da denominada Constituição dogmática, que se apresenta 

como produto escrito e sistematizado por um órgão constituinte, com base em 
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princípios e ideias fundamentais da teoria politica e do direito dominante, 

diferentemente da Constituição histórica, que é fruto da lenta e continua síntese da 

História e tradições de determinado povo (exemplo: Constituição inglesa); 

• supremacia da Constituição e vinculação de todos os Poderes do Estado, inclusive 

do Parlamento. Conforme salienta Jorge Reis Novais, “a vontade geral (expressa no 

Parlamento) encontra-se, também ela, vinculada ao respeito dos direitos inatos e 

naturais, verdadeiros limites pré e metaestaduais que as Declarações não 

constituem, mas tão só́ reconhecem”; 

 • responsabilidade do soberano e/ou dos exercentes de funções públicas perante a 

Constituição. Augusto Cerri aponta que, com o surgimento da Constituição rígida, 

há uma relativização da ideia de soberania do governante, pois passa a poder ser 

responsabilizado por seus atos. 

• necessidade, para maior grau de respeitabilidade e efetividade, de cor- 

respondência entre a Constituição real e a Constituição formal, pois, como 

salientado por Ferdinand Lassale, “onde a Constituição escrita não corresponder à 

real, irrompe inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais dia 

menos dia, a Constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá necessariamente, 

perante a Constituição real, a das verdadeiras forças vitais do país”; 

 • força normativa do texto constitucional. Como ensina Jorge Miranda, 

característica básica do constitucionalismo moderno é sua interligação com a ideia 

de uma “Constituição (escrita, salvo na Grã-Bretanha), do Direito que se encontra 

numa Constituição com um conteúdo determinado e com uma força jurídica diversa 

da dos outros corpos de normas do ordenamento”. Como afirmado, ainda, por 

Canotilho, “não obstante as dificuldades assinaladas à força conformadora do 

direito, assenta-se numa ideia de função promocional da Constituição, radicalmente 

antagônica da tese da eficácia de grau zero do direito constitucional”; 

 • supremacia da vontade popular por meio do exercício do Poder constituinte 

originário. Surge a supremacia material das normas constitucionais e consequente 

incompatibilidade de qualquer lei, ato normativo ou conduta com ela incompatível;  

• surge a supremacia formal das normas constitucionais, pois os Poderes do Estado 

são constituídos pela Constituição, que nada mais é do que manifestação de Poder 

constituinte originário; 

 • surgimento da ideia de controle de constitucionalidade, inclusive em relação às 

leis editadas pelo Parlamento (Controle difuso – Constitucionalismo norte-

americano: Caso Marbury v. Madison, 1803 – Chief Justice Marshall – Controle 

concentrado – Constitucionalismo austríaco – Kelsen, 1920, conforme será́ 

analisado posteriormente); 

 • necessidade de alteração constitucional por procedimentos legislativos especiais. 

Assim, surgem as Constituições rígidas, que são documentos escritos que somente 

poderão ser alterados por um processo legislativo mais solene e dificultoso do que o 

existente para a edição das demais espécies normativas;  

• globalização da proteção dos direitos fundamentais. Como salientado por Novais, 

“as concepções da superioridade formal da Constituição e da sua rigidez, próprias do 

Estado constitucional, estão, por sua vez, estreitamente vinculadas à ideia da 

existência de limites supra-estaduais. Através das Declarações de direitos ou 

mediante consagração constitucional direta, os direitos e liberdades individuais 

recebem aqui (especialmente na França e nos Estados Unidos) uma protecção 

reforçada, na medida em que a Constituição, mais que limite dirigido ao poder 

executivo ou judicial – como era o caso nas concepções restritivas do primado da lei 

– se impõe globalmente a todas as funções do Estado. (MORAES, 2013, p. 19-22) 

 

Desta forma, nota-se que o constitucionalismo moderno pautou-se em conferir 

ampla efetividade as Constituições, que acabam, por diversas vezes, sendo garantidas pelas 

Cortes Constitucionais:  

 

 [...] a Constituição jurídica está condicionada pela realidade histórica. Ela não pode 

ser separada da realidade concreta de seu tempo. A pretensão de eficácia da 
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Constituição somente pode ser realizada se levar em conta essa realidade. [...] A 

Constituição jurídica logra conferir forma e modificação à realidade. Ela logra 

despertar a força que reside na natureza das coisas, tornando-a ativa. Ela própria 

converte-se em força ativa que influi e determina a realidade politica e social. Essa 

força impõe-se de forma tanto mais efetiva quanto mais ampla for a convicção sobre 

a inviolabilidade da Constituição”. (HESSE, 1991, p.24) 

 

Nota-se, portanto, que os Tribunais Constitucionais comportam-se não só como 

garantidores de uma Constituição de maneira formal, mas de um conjunto cultural 

desenvolvido em determinada sociedade, que acaba exercendo influência na positivação de 

normas jurídicas.  

 

2.3.1 O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha 

 

O modelo de controle de jurisdição concentrada de constitucionalidade, concebido 

a partir da Teoria Pura do Direito de Kelsen e consagrado pela Constituição austríaca de 1920, 

veio a ser adotado posteriormente, na Itália e na Alemanha. Com a reforma constitucional de 

1929, a par do controle abstrato das leis, passou o modelo austríaco a admitir, igualmente, o 

controle concreto, abrindo caminho para que essas orientações também influenciassem as 

Constituições Alemã e Italiana. (MOTTA FILHO e SANTOS, 2004) 

Sylvio Motta Filho e William Santos (2004) esclarecem que Kelsen entendia que a 

fiscalização da constitucionalidade não tinha função tipicamente judicante, seria, pois uma 

espécie de função constitucional autônoma. Caberia ao órgão responsável legislar 

negativamente, revogando as normativas que contrariassem a Constituição. 

 

As decisões do Tribunal Constitucional ganharam enorme influência na vida política 

da República Federal da Alemanha. É difícil encontrar um setor na vida pública que 

não tenha sido afetado pela jurisprudência do Tribunal Constitucional. Não raro, 

encontra-se o Tribunal no centro de grandes discussões públicas provocadas por uma 

de suas decisões. Ademais, a influência do Bundersverfassungsgericht não se 

manifesta apenas nas questões a ele submetidas. Já no curso do processo de 

elaboração das leis procuram os parlamentares orientar-se de acordo com 

entendimento esposado pelo Tribunal em outras decisões. Essa atitude é apontada, 

não raras vezes, como uma tendência contrária à inovação. Independentemente das 

razões determinantes desse fenômeno, sobre as quais não existe consenso, deve-se 

constatar que o sistema político da Alemanha, tal como se apresenta hoje, seria 

impensável sem a presença do Bundersverfassungsgericht. (FAVOREU, 2004, p.60) 

 

A Alemanha adota o sistema da Civil Law, exercendo o controle de 

constitucionalidade de maneira concentrada, via o Tribunal Constitucional Federal. Seus 

membros são juízes eleitos pelo Senado e pela Câmara, sendo jurisdicional a natureza jurídica 

desta corte. 



 

26 

A composição do Tribunal Constitucional se dá pela escolha de dezesseis 

membros que se dividem em duas Câmaras. Do número total seis juízes são juízes federais, 

que devem ter exercido suas atividades por pelo menos três anos nas chamadas jurisdições 

superiores da Federação. 

 

Os outros cinco juízes de cada câmara – ou dez no total – devem ser escolhidos entre 

pessoas com idade superior a 40 anos, que possuam os diplomas exigidos para 

exercer as funções de magistrado (ou seja, na prática, entre personalidades políticas 

ou universitárias com os dois exames de direito). (FAVOREU, 2004, p.60) 

 

O autor ainda esclarece que são elas: a Corte de Cassação, o Tribunal 

Administrativo Federal, a Suprema Corte Federal, o Tribunal Federal do Trabalho e a Corte 

Federal de Arbitragem Social. São eleitos para um mandato de 12 anos, não renovável, sendo 

possível, no entanto a saída antecipada do cargo.  

 

A divisão do Tribunal em duas câmaras é bem marcada. De fato, cada juiz é eleito 

para ocupar um lugar em uma determinada câmara e não há possibilidade de troca; 

além disso, cada câmara é presidida pelo Presidente ou pelo vice-presidente; enfim, 

a cada uma é atribuída uma função específica (embora haja tendência para atenuar 

esta especificidade). Tanto isso é verdade que essas duas câmaras ‘formam 

praticamente dois tribunais distintos’. As atribuições conferidas às seções de três 

juízes, criadas em 1985, dentro de cada câmara, tendem a aumentar. O Tribunal 

Constitucional goza de uma total autonomia no plano administrativo e financeiro. 

Ele não depende do Ministério da Justiça para seus quadros; seu orçamento é 

separado dos demais órgãos constitucionais. (FAVOREU, 2004, p.61-62) 

 

O controle é de cunho misto, tanto preventivo ou a priori, quanto repressivo. 

Favoreu (2004) esclarece que ao contrário do que geralmente se afirma, há sim um controle 

preventivo das leis na Alemanha. Segundo ele, esta modalidade de controle se verifica em três 

hipóteses: quando uma lei que aprova um tratado pode ser encaminhada ao Tribunal 

Constitucional; quando o Presidente se recusa a promulgar uma lei e outro órgão 

constitucional, contrário a recusa, aciona o Tribunal Constitucional; e ainda porque o referido 

Tribunal tem a prerrogativa de retardar a entrada em vigor de uma lei, até que profira sua 

sentença sobre o tema. 

O controle repressivo se dá no sistema alemão por via de ação que pode ser 

acionada contra uma lei federal, conforme destaca FAVOREU (2004, p.67) “pelo governo de 

um Land ou por um terço dos membros Bundestag. Esse controle pode ser acionado contra 

todas as categorias de leis, aí compreendidas as constitucionais.”. 
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Existem ainda outras possibilidades de controle a posteriori: o artigo 100
6
 da 

Constituição Alemã prevê casos de remessa de questões inconstitucionais ao Tribunal e o 

chamado recurso constitucional, que será julgado pelo Tribunal Constitucional no caso da 

afronta ao direito decorrer diretamente de lei. 

 

2.3.2 A Suprema Corte do Canadá 

 

O sistema utilizado não se enquadra perfeitamente nem na Common Law, nem na 

Civil Law, sendo considerado misto, vez que apresenta características de ambos os sistemas. 

Enquanto ainda era colônia da França, o Canadá positivou uma série de costumes 

locais, dentre os quais, o Coutume de Paris, conjunto de normas de origem romana, que 

tratava sobre casamento, filiação, propriedade, sucessão, contratos, e outros (BARBOSA, 

2002). Por ocasião da conquista britânica, mudanças inevitáveis advieram:  

 

Pelas regras da conquista britânica, o direito público aplicável a uma colônia 

conquistada foi automaticamente imposto, e o direito privado foi provisoriamente 

mantido [...] em 1762, o Rei George III editou uma Proclamação Real, a qual deu 

extensos poderes ao governador da colônia para criar cortes de justiça na área civil e 

criminal. As novas autoridades então tentaram impor as leis inglesas também em 

direito privado, mas sofreram um forte boicote dos habitantes franceses, os quais 

passaram a recorrer à arbitragem privada. [...] de 1774 a 1839 o isolamento legal do 

Quebec, em um “mar” de Common Law foi aumentado, a tal ponto que, em 1857 

formou-se uma comissão, cujo objetivo foi o de codificar as leis do Baixo-Canadá, 

com o intuito de fortalecê-lo. Além da redação bilíngue, que deu uma maior 

legitimidade ao novo código, outros fatores foram muito importantes: o código 

recepcionou as leis anteriores, naquilo que não lhe eram incompatíveis; além disso, 

foi derivativo, no sentido de que descendeu do código napoleônico francês e 

observou mais ou menos sua estrutura, mas ao mesmo tempo foi original, porque 

soube impor e preservar elementos e regras próprias do costume local, que 

derivavam inclusive de fontes inglesas, mas haviam sido incorporadas à cultura do 

povo do Quebec (GALL, 1995, p.212-219). Um ano após a entrada em vigor do 

novo Código Civil do Quebec, formou-se a confederação canadense, na qual foram 

reafirmadas as divisões de poder que haviam sido estabelecidas quando do Ato do 

Quebec, em 1774. Em 1867, é aprovada a Constituição do Canadá, através do 

documento intitulado “Ato da América do Norte britânica” que em seu preâmbulo 

confirmou o vinculo com a Coroa britânica e com as leis inglesas, ao explicitar, 

                                                 
6
 Lei Fundamental da República Federal da Alemanha - Artigo 100 [Controle concreto de normas] (1) Quando 

um tribunal considerar uma lei, de cuja validade dependa a decisão, como inconstitucional, ele terá de suspender 

o processo e submeter a questão à decisão do tribunal estadual competente em assuntos constitucionais, quan- 

IX. O Poder Judiciário 93 do se tratar de violação da constituição de um Estado, ou à decisão do Tribunal 

Constitucional Federal, quando se tratar da violação desta Lei Fundamental. Isto também é aplicável, quando se 

tratar da violação desta Lei Fundamental pela legislação estadual ou da incompatibilidade de uma lei estadual 

com uma lei federal. (2) Quando surgirem dúvidas num litígio, se uma norma do direito internacional público é 

parte integrante do direito federal, gerando diretamente direitos e deveres para o indivíduo (artigo 25), o tribunal 

terá de solicitar a decisão do Tribunal Constitucional Federal. (3) Se, na interpretação da Lei Fundamental, o 

tribunal constitucional de um Estado quiser divergir de uma decisão do Tribunal Constitucional Federal ou do 

tribunal constitucional de um outro Estado, ele deverá submeter a questão à decisão do Tribunal Constitucional 

Federal. 
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textualmente que se desejava “uma constituição repousante sobre os mesmos 

princípios que a do Reino Unido” (BRUN, TREMBLAY, 1997, p.10). (BARBOSA, 

2002, p. 119)  

 

O controle de constitucionalidade canadense é exercido também por órgão 

judiciário denominado ‘Suprema Corte’, formado por um corpo de juízes que são nomeados 

pelo Governador Geral, que é o representante da Coroa britânica no país, sendo, portanto, 

órgão de composição jurisdicional.  

E é realizado repressivamente, e de maneira concentrada, o que restringe o 

controle de constitucionalidade às decisões da Suprema Corte.  

 

O Canadá foi a primeira experiência de adoção do modelo dialógico de jurisdição 

constitucional, pela Carta Canadense de Direitos e Liberdades, que formou a 

primeira parte da Constituição de 1982. A Carta foi essencial para que o Canadá 

pudesse se ver desvinculado da legislação inglesa, negociado pelo primeiro ministro 

Pierre Trudeau, o qual almejava uma Constituição assemelhada ao modelo 

americano. Nessa solução conciliatória, deve-se destacar que o corpo da 

Constituição canadense de 1982 se assemelha com a Constituição americana nos 

seguintes pontos: trata-se de lei suprema, em que qualquer outra lei com ela 

divergente não deverá prosperar; é uma carta petrificada, de modo que necessita de 

disposições diferenciadas para a sua modificação no que se refere às Seções 38 a 49 

da Carta; é concedido aos tribunais o poder de exercer o judicial review. 

(FERREIRA, 2000, p.11)  

 

Para Virgilio Afonso da Silva (2009) o modelo canadense de controle de 

constitucionalidade seria um modelo fraco, isso porque o legislador pode, após uma decisão 

judicial de inconstitucionalidade, repromulgar a lei declarada inconstitucional e imunizá-la 

temporariamente contra futuras decisões judiciais de inconstitucionalidade, o que na visão do 

autor, deprecia a credibilidade e a funcionalidade do sistema. Os que argumentam em favor de 

tal teoria, alegam que tal permissivo desenvolve a soberania do parlamento.  

A problemática estaria voltada a possibilidade que o sistema confere em reabrir 

uma discussão, quando se entender conveniente. O legislador poderia aceitar a decisão do 

Poder Judiciário, sobre a constitucionalidade de determinada norma, ou superá-la, tornando 

ineficaz a discussão. Virgilio Afonso da Silva (2009) esclarece que essa possibilidade de 

superação que é chamada de "legislative override".  

 Ainda na visão do autor, isso não significa afirmar que a última palavra é do 

legislador, como se não houvesse nenhum controle, neste caso, haveria um modelo de 

soberania do parlamento e não de controle de constitucionalidade.  

 

Decidir em única e última instância (soberania parlamentar) é muito diferente de 

decidir após o pronunciamento de um tribunal em um determinado sentido 
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(contrário às intenções do legislador). A decisão do tribunal necessariamente cria um 

ônus deliberativo, que muitas vezes é difícil de ser superado. O diálogo, além disso, 

tem outra função importantíssima: desacelerar o debate político. Ele faz com que 

decisões legislativas tomadas em momentos de crises circunstanciais possam ser 

repensadas, sobretudo diante dos ponderados argumentos de uma suprema corte ou 

de um tribunal constitucional. Em segundo lugar, imaginar que a possibilidade de o 

legislador superar as decisões judiciais é equivalente à inexistência de controle é 

equivocado porque ignora a experiência concreta. No Canadá, por exemplo, onde o 

modelo já existe há mais tempo, estudos demonstram que, apesar de ter a 

competência para tanto, o Legislativo quase nunca se utiliza desse expediente. A 

existência de uma decisão de um tribunal de cúpula cria um ônus político para a sua 

superação que os legisladores poucas vezes estão dispostos a enfrentar, 

especialmente nos casos mais polêmicos. Ao insistir em uma lei declarada 

inconstitucional pelo Judiciário, e ainda imunizá-la contra revisões judiciais 

posteriores, o legislador geraria a impressão de agir inconstitucionalmente, peso que 

ele, em geral, não estaria disposto a carregar. (SILVA, 2009, p. 214)  

 

Ferreira (2000) pondera que se nota, na prática, é que a tentativa canadense de 

fortalecer um diálogo institucional e democrático acerca da constitucionalidade de uma 

norma, não teve tanto sucesso, de modo que o legislativo apenas acata a declaração de 

inconstitucionalidade de uma norma por parte do poder judiciário. 

 

2.3.3 O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela 

 

O controle de constitucionalidade na Venezuela é misto quanto a sua natureza, 

jurisdicional, e realizado tanto preventiva quanto repressivamente.   

 

A Constituição da Venezuela também prevê um controle preventivo, em que o 

Presidente da República, ao receber um projeto de lei, tem o prazo de dez dias para 

promulgação. Pode, no entanto, nesse prazo, com a aquiescência do Conselho de 

Ministros, solicitar que a Assembléia Nacional modifique parte do projeto de lei, 

justificando as razões do pedido. Se não ocorrer a modificação, o Presidente dispõe 

do poder de vetar o projeto parcial ou totalmente. E se o Presidente da República 

entender ser o projeto de lei inconstitucional, deverá solicitar um pronunciamento da 

Sala Constitucional do Tribunal Supremo de Justiça, que decidirá no prazo de quinze 

dias. Negando o Tribunal a inconstitucionalidade ou não decidindo no prazo de 

quinze dias, o Presidente deve promulgar a lei em cinco dias da decisão ou do 

término do prazo que o Tribunal dispunha para decidir. (CARVALHO, 2008, p. 393) 

 

O órgão responsável pelo controle de constitucionalidade na Venezuela é o 

Tribunal Supremo de Justiça.  

 

El Tribunal Supremo de Justicia, es parte del Sistema de Justicia y órgano rector Del 

Poder Judicial, en consecuencia es su máxima autoridad jurisdiccional y ejerce su 

dirección, gobierno y administración, con la finalidad de asegurar al justiciable La 

protección y tutela de sus derechos y garantías constitucionales. Su visión es 

garantizar el estado democrático y social de derecho y de justicia eficaz, que 

consagra La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de una 
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administración de justicia imparcial, transparente, racional, equitativa, expedita, 

autónoma, eficaz, integral y accesible al justiciable. (VENEZUELA, Tribunal 

Supremo de Justicia, Disponível em: < 

http://www.tsj.gov.ve/eltribunal/sobretribunal/organizacion.shtml > Acesso em: 07 

de outubro de 2018.)
7
 

 

Seus membros são eleitos pela Assembleia Nacional para um mandato de doze 

anos. No total são 36 ministros no órgão, sendo que a chamada ‘Sala Constitucional’ é 

formada por sete membros. 

 

Las Salas que estructuran al Máximo Tribunal de la República son seis (6). Cada una 

de ellas está integrada por cinco (5) Magistrados o Magistradas, a excepción de la 

Sala Constitucional que la conforman siete (7) Magistrados o Magistradas. El 

Tribunal Supremo de Justicia en Pleno está constituido por los treinta y dos (32) 

Magistrados o Magistrados de las seis (6) Salas. Cada Sala cuenta con los Suplentes 

y Conjueces; com un Secretario y un Alguacil; y, un Juzgado de Sustanciación, cuya 

función es desempeñada por el Presidente y el Secretario de la Sala. Sin embargo, la 

Sala PolíticoAdministrativa tiene un Juzgado de Sustanciación Autónomo, el cual 

está constituído por personas distintas al Presidente y al Secretario de la Sala, en 

virtud de la asunción a plenitud de las atribuciones constitucionales los juicios que 

en dicha Sala se ventilan. La Sala Plena podrá crear e instalar Salas Especiales para 

las Salas que componen El Tribunal, cuando la Sala respectiva lo solicite, y cuando 

se acumulen por materia cien (100) causas para ser decididas. Las Salas Especiales 

funcionarán hasta que la última de las causas sea decidida. Estarán conformadas por 

una Magistrada o Magistrado de La Sala respectiva y por dos (2) Magistradas o 

Magistrados Accidentales, que serán designados por la Sala Plena, con el voto 

conforme de sus dos terceras (2/3) partes. Las Magistradas o Magistrados 

Accidentales deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para los titulares. 

El quórum, requerido para deliberar en Sala Plena y en cada una de las otras Salas, 

es mayoría simple de las Magistradas o Magistrados que respectivamente la 

componen. Para que sean validas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en 

Sala Plena o en cualquiera de sus Salas, se requiere el voto  favorable de la mayoría 

simple de sus miembros. (VENEZUELA, Tribunal Supremo de Justicia, Disponível 

em: < http://www.tsj.gov.ve/eltribunal/sobretribunal/organizacion.shtml > Acesso 

em: 07 de outubro de 2018.)
8
 

                                                 
7
 Tradução livre: O Supremo Tribunal de Justiça faz parte do Sistema Judiciário e do corpo diretivo do Poder 

Judiciário, sendo a sua mais alta autoridade jurisdicional e exercendo sua direção, governo e administração, com 

o objetivo de assegurar a proteção do réu e a proteção de seus direitos e garantias constitucionais. Sua visão é 

garantir o estado democrático e social do direito e a justiça efetiva, consagrados na Constituição da República 

Bolivariana da Venezuela, por meio de uma administração da justiça imparcial, transparente, racional, equitativa, 

ágil, autônoma, eficaz, abrangente e imparcial. acessível ao requerido. 

 
8
 Tradução livre: As Câmaras que estruturam o Supremo Tribunal da República são seis (6). Cada um deles é 

integrado por cinco (5) Magistrados ou Magistrados, com exceção da Câmara Constitucional que compõe sete 

(7) magistrados ou magistrados. O Supremo Tribunal de Justiça em Plenário é constituído pelos trinta e dois (32) 

magistrados ou magistrados das seis (6) câmaras. Cada quarto tem substitutos e conjueces; com um secretário e 

um xerife; e, um Tribunal de Fundamentação, cuja função é exercida pelo Presidente e pelo Secretário da 

Câmara. No entanto, a Câmara Político-Administrativa possui um Tribunal Autônomo de Substanciação, que é 

constituído por pessoas que não o Presidente e o Secretário da Câmara, em virtude da plena assunção dos 

poderes constitucionais dos julgamentos que são ouvidos na referida Câmara. A Câmara Integral poderá criar e 

instalar Câmaras Especiais para as Câmaras que compõem o Tribunal, quando a respectiva Câmara assim o 

solicitar, e quando cem (100) causas a serem decididas forem acumuladas por sujeito. As Câmaras Especiais 

funcionarão até que a última das causas seja decidida. Eles serão formados por um Magistrado ou Magistrado da 

respectiva Câmara e por dois (2) Magistrados ou Magistrados Acidentais, que serão nomeados pela Câmara 

Plena, com o voto afirmativo de seus dois terços (2/3) partes. Os magistrados ou magistrados acidentais devem 
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São requisitos básicos para ser eleito ministro, além dos demais estabelecidos em 

lei, ser jurista de competência reconhecida, com reputação ilibada; ter exercido a advocacia ou 

ter sido professor de direito por no mínimo quinze anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
cumprir os mesmos requisitos exigidos para os titulares. O quorum, requerido para deliberar na Câmara Plena e 

em cada uma das outras Câmaras, é uma maioria simples dos Magistrados ou Magistrados que respectivamente a 

compõem. Para que as decisões do Supremo Tribunal de Justiça em tribunal pleno ou em qualquer das suas 

secções sejam válidas, é necessário o voto favorável da maioria simples dos seus membros. 
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3 AS CRISES POLÍTICAS E AS CORTES CONSTITUCIONAIS 

 

No decorrer das décadas, não só no Brasil, como em boa parte das maiores 

potências econômicas mundiais, testemunharam-se diversas reviravoltas no contexto político, 

gerando na população um sentimento de instabilidade política, sendo que tal possui ligação 

direta com consequências sociais, econômicas e principalmente jurídicas. 

Sobre o assunto, impende salientar: 

 

Sob tais pressupostos, as centralidades dos debates em curso gravitam em torno da 

palavra “crise”. Talvez se possa afirmar com certa segurança (mesmo vivendo em 

tempos de insegurança) que uma das palavras mais pronunciadas em conversas 

cotidianas, em discursos políticos, em análises científicas, na imprensa falada e 

escrita é a palavra “crise”. Esta intensidade discursiva em torno do vocábulo “crise” 

é sintomática. Aponta para a intensidade de acontecimentos políticos, econômicos e 

jurídicos nos quais estamos inseridos. Mais do que isto, indica que o Estado e suas 

instituições e, por extensão o tecido social que os legitima não andam bem, 

encontram-se limitados, em desalinho, ou mesmo carecem de legitimidade em 

relação aos interesses públicos, aos desafios do desenvolvimento que se apresentam 

aos povos e, neste caso ao povo brasileiro, frente aos imperativos de um mundo 

economicamente financeirizado. (BAZZANELLAM, TOMPOROSKI, 

BORGUESAN, 2017, p.78) 

 

Nos últimos anos, é notório que, principalmente as democracias do Ocidente 

passaram por um ciclo de acelerado crescimento e instabilidade política, marcada por 

alterações frequentes nos partidos políticos que governavam e em seus programas e filosofias, 

impulsionada, entre outras coisas, por dificuldades na transformação econômica.  

 

3.1 Considerações Gerais sobre Crises Políticas 

 

Inicialmente, importante se faz tecer considerações acerca do conceito dado a 

palavra ‘crise’. Considerando que a filosofia é tida como o ponto de origem de diversos 

preceitos e conceitos advindos com a civilidade, oportuno se faz recorrer a ela. Portanto, veja-

se a definição trazida por esta para a referida palavra: 

 

Crise (in. Crisis; fr. Crise; al. Krisis; it. Crisi). Termo de origem médica que, na 

medicina hipocrática, indicava a transformação decisiva que ocorre no ponto 

culminante de uma doença e orienta o seu curso em sentido favorável ou não [...]. 

Em época recente, esse termo foi estendido, passando a significar transformações 

decisivas em qualquer aspecto da vida social (ABBAGNANO, 2007, p. 259). 

 

Como bem explica Silva (2014), o conceito de crise tem na sua origem uma 

ligação direta com definições adotadas pela medicina. Entendia-se que estava em ‘crise’ o 
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paciente que se encontrava em determinada fase evolutiva da doença onde só haviam duas 

saídas: a sua recuperação ou a morte. 

Continua sua explicativa no sentido de que tradicionalmente a doença no ser 

humano decorre de sua exposição a algo alheio ao seu corpo (vírus, bactéria, ou até um 

acidente com consequências físicas para a pessoa). Dentro deste contexto, a ‘crise’ 

representaria o momento em que o corpo/organismo, atingido por determinada causa externa, 

já não consegue mais de maneira autônoma dar uma resposta. Neste momento, evoluiria para 

recuperação total ou morte. 

 

Nesta perspectiva é interessante verificar que a vontade do paciente, i.e., o seu 

desejo intrínseco de recuperar é, por si só, indiferente. O desejo de recuperação do 

paciente apenas poderá ter impacto na sua recuperação caso este procure ajuda 

externa, i.e., procure um médico. Assim, este ponto‐de‐não‐retorno priva o paciente 

da sua autonomia a capacidade de decisão. É fácil perceber que uma pessoa 

debilitada fisicamente, e até próxima da morte, se encontra á mercê de uma entidade 

externa que dela cuide. (SILVA, 2014, p. 60) 

 

Retomando as lições de Abbagnano (2007), este esclarece que as definições 

filosóficas ainda apresentam outros elementos constitutivos do vocábulo ‘crise’ entre os quais 

é de suma importância citar: o conceito se faz inserido no percurso civilizatório ocidental; 

primordialmente intrínseco à medicina transita na modernidade para problematizações de 

ordem social; em qualquer das dimensões (médica e social), o termo pressupõem movimento, 

passagem, transição de uma condição a outra (manutenção da vida, negação pela morte, 

ordem social, alteração e conformação sobre novas bases); independente da situação que 

esteja inserida, a palavra ‘crise’ demonstra seu sentido ontológico (forma do ser no mundo, de 

ser e participar dele), político (decisão em relação à manutenção ou não da vida ou da ordem 

social), ético (o processo de tomada de decisões requer a clareza e objetividade de critérios, 

visando precipuamente o bem comum) e, estético (decisões amparadas por critérios podem 

apresentar-se equilibradas, harmônicas, belas). 

A partir destas premissas, reitere-se ainda que a definição médica de ‘crise’ foi 

adotada pelas teorias evolucionistas do final do Século XIX, de maneira adaptada pela 

filosofia, sendo que Marx foi o primeiro a traçar um conceito sistémico de crise, voltado para 

sua aplicação no âmbito político.  

Acerca das conclusões marxistas do que viria a ser uma crise política, temos, em 

apertada síntese: 

 

Em primeiro lugar, é preciso destacar que para o marxismo, no sentido mais geral, 
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uma crise não se caracteriza como um fenômeno sempre presente, mas 

fundamentalmente como uma situação particular de acúmulo ou condensação de 

contradições que podem afetar um ou mais domínios sociais. Além disso, 

observamos que pode haver correspondência cronológica entre as diferentes formas 

de manifestação de uma crise, seja ela econômica, política ou ideológica. Isso 

significa que a emergência simultânea de uma crise em todos esses domínios sociais 

não é um dado da realidade, ou seja, não há relação de necessidade entre os 

diferentes tipos de crise: uma crise política pode não se combinar cronologicamente 

com uma crise econômica, por exemplo. (MARTUSCELLI, 2016, p. 25).  

 

Entre as análises marxistas das crises, é notória a reflexão trazida por Lenin, 

citado por Martuscelli, onde este faz uma ponderação das condições objetivas de instauração 

de uma denominada ‘crise revolucionária’, na qual se combinam fatores de ordem objetiva e 

subjetiva, assim resumida: 

 

Na perspectiva de elaborar um conceito específico de crise política, é necessário 

extrair das reflexões de Lenin a ideia de que, numa situação de crise revolucionária, 

emerge uma força social com capacidade de realizar mudanças nas relações de 

classes vigentes para transpô-la para um sentido mais amplo e geral, o que nos 

permite aplicar a ideia de crise política não somente aos processos de transição 

social, mas também aos processos de reprodução social. Assim sendo, o conceito de 

crise política num sentido mais geral pode ser empregado para caracterizar tanto a 

situação de duplo poder, na qual uma nova classe emerge como força social com 

capacidade de substituir a velha classe dominante, podendo vir a engendrar uma 

mudança do tipo de Estado (fenômeno que caracteriza a crise política no processo de 

transição social), quanto para caracterizar as crises políticas “positivas” às classes 

dominantes, processos nos quais uma determinada classe ou fração de classe 

constitui-se como força social, mas possui capacidade restrita para realizar 

mudanças nas relações de classe existentes, ou seja, a existência dessa força pode 

provocar no limite mudanças na hierarquia interna do bloco no poder, nas alianças d 

e classes constituídas entre setores (ou mesmo o conjunto) das frações que integram 

o bloco no poder e parcelas (ou mesmo o conjunto) das classes dominadas, nas 

relações políticas estabelecidas no âmbito da cena política que abrange os partidos e 

os grupos de interesse etc. Nesses casos, o processo de crise política não logra 

colocar em questão o tipo de Estado, como nos processos de transição social, mas 

pode provocar alterações na forma de Estado, na forma de regime político ou na 

forma de governo. (MARTUSCELLI, 2016, p. 25-26) 

 

Muito embora os conceitos acima apresentados pareçam claros, se faz necessário 

tecer algumas considerações de forma a não se desdobrarem em conclusões precipitadas e 

confusas, aplicando-os a situações que não se configurariam como crises políticas.  

Poulantzas (1977) destaca a importância de compreender a definição de crise 

enquanto situação particular de condensação de contradições ao também fazer uma análise 

acerca das crises, independentemente de serem políticas, ideológicas ou econômicas. 

Relevante alerta este faz ao destacar a necessidade de se evitar armadilhas habituais nos 

estudos sobre as instabilidades: 1) entender a crise a partir de uma concepção mecanicistas, 

evolucionista e economicista e 2) conceber a crise como um instante disfuncional de um 

sistema harmônico. 
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Segundo seus ensinamentos, no primeiro caso a especificidade do conceito de 

crise é abolida, e esse fenômeno passa a recobrir todo um estágio ou fase, denotando que uma 

determinada estrutura de produção encontra-se em “crise permanente e sempre presente”, e 

contendo, assim, de maneira latente, em sua determinação lógica de desenvolvimento, uma 

espécie de finalismo redentor. Já no segundo, as contradições e as lutas de classes inerentes à 

reprodução social são ignoradas, em nome de uma concepção que caracteriza o 

desenvolvimento das sociedades como um sistema integrado e autorregulado. 

Chama-se atenção também para não haja confusão entre os conceitos de crise no 

sistema político e quando apenas se restringem as instituições: 

 

Tendo discutido o conceito de crise na macro perspectiva política, é interessante 

verificar que encontramos paralelismos no conceito de crise, agora aplicado a 

instituições políticas. Monteiro (2003) dedica um subcapítulo à crise das 

instituições. Neste contexto, o autor defende que a sociedade é dinâmica, sendo 

possível verificar através da história processos – mais ou menos lentos – de 

alteração da estortura social. Quando estas alterações ocorrem, existem alturas em 

que as instituições políticas deixam de conseguir dar resposta às alterações, 

verificando‐se assim um desfasamento entre a sociedade e as instituições. É neste 

contexto que, conclui o autor, nos encontramos perante uma crise das instituições 

(Monteiro, 2003). Esta ‘crise’ leva geralmente a uma adaptação das instituições, ou 

seja, a uma transformação. Esta perspectiva defendida por Monteiro é bastante 

interessante, quando colocada perante a actualidade nacional. Assim, é importante 

perceber que a ‘crise’ a quê se referem vários autores não se encontra no sistema 

político. A crise actual existe nas instituições, as quais provavelmente ainda não se 

adaptaram à alteração sistêmica introduzida anteriormente. (SILVA, 2014, p. 65) 

 

 Nesta senda, é preciso cautela ao falar-se em crise política quando esta não 

possui ligação com o sistema político vigente no país, mas sim diz respeito a instabilidades 

nas instituições políticas, que não tenham como consequência a alteração no regime adotado. 

É preciso, acima de tudo, compreender a definição de crise política como 

simultaneamente uma ponderação entre rigorosa e flexível para o exame das diferentes 

conjunturas e formações sociais.  

 

3.2 A Função Política das Cortes Constitucionais 

 

O avanço das Cortes Constitucionais como loci privilegiados dos debates políticos 

tem ensejado o aumento das preocupações com o fato dos tribunais encarregados de 

preservarem a supremacia da Constituição – esteja inserido ou não no Poder Judiciário – 

também poderem exercer uma função política do Estado.  

Benvindo e Acunha (2018), informam que a situação acima evidenciada tem sido 
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alvo de diversas críticas em razão dos déficits participativos que a crescente judicialização 

propicia. Não obstante, tem sido causa de movimentos constantes que põe em dúvida sua 

legitimidade democrática (uso de linguagem técnica mais rebuscada; aumento dos riscos 

envolvidos na escolha de membros dos tribunais constitucionais e a prática decisória sobre 

temas fundamentais e de grande impacto social em ambientes arredios à intervenção do 

povo). 

Ainda discorrendo sobre o assunto, observa-se que: 

 

Primeiramente, o crescente deslocamento dos conflitos políticos de suas arenas 

tradicionais nos ramos executivo e legislativo para o judiciário pode produzir uma 

deliberação pública saudável em temas ligados a importantes políticas públicas, mas 

também atrasa e coloca em risco de ineficiência a resolução de necessidades 

coletivas. É o crescente papel do judiciário na deliberação pública de escolhas 

políticas desejáveis sob o ponto de vista da estabilidade do regime democrático? 

[…] Como resultado da crescente ênfase no judiciário como um local vital de 

deliberação, os riscos envolvidos nas nomeações de juízes, nas modificações de 

regras e noutras formas de influência externa tendem a aumentar. À medida que o 

judiciário se torna progressivamente politizado, a questão-chave passa a ser como as 

novas democracias podem atingir um equilíbrio adequado entre independência 

judicial e controle. (RÍOS-FIGUEROA e TAYLOR, 2006, p. 766)
9
 

 

Diversas funções competem aos Tribunais Constitucionais, a respeito disso, 

diversos autores divergem em suas posições, como bem pontua Paixão (2007, p.65-66):  

 

Como vimos, para KELSEN os tribunais desempenham normalmente uma função de 

mera aplicação do Direito, e, excepcionalmente, uma função de criação do Direito, o 

que ocorre quando declaram inconstitucional uma lei ou regulamento, ou quando 

estabelecem um precedente aplicável a um número indeterminado de casos futuros.  

Já para LOEWENSTEIN os tribunais detêm parte importante da função de 

implementar as decisões políticas fundamentais através da solução de casos 

concretos (policy execution), que é sua a atividade normal e se identifica com a 

função que KELSEN chamara de aplicação do Direito. Ao lado desta atribuição 

normal, que constitui a parte mais extensa de seu trabalho, os tribunais podem 

exercer função de determinar as decisões políticas quando interpretam a 

Constituição no que se refere aos relacionamentos entre União e Estados-membros, 

à proteção dos direitos fundamentais e à apreciação, à luz da Constituição, dos atos 

dos demais órgãos detentores do poder, situação em que age como árbitro em 

conflito que os envolver.  

Também BURDEAU equipara o Conselho Constitucional francês aos órgãos 

encarregados do desempenho da função governamental, como o parlamento e o 

governo, quando esse Conselho, ao atuar como legislador negativo, declara um 

projeto de lei inconstitucional.  

Quanto a JORGE MIRANDA, este considera que o tribunal constitucional, tanto em 

virtude de sua relação direta com a Constituição, que aplica aos casos que lhe são 

submetidos, quanto em razão do controle que leva a efeito sobre os órgãos que 

exercem função política, encontra-se no mesmo nível destes. Pode ser considerado, 

portanto, um dos órgãos dotados de competência para o exercício desta função, 

embora haja uma resistência em qualificá-lo como órgão de soberania – 

denominação que a Constituição portuguesa reserva apenas para a Assembléia da 

                                                 
9
 Tradução livre 
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República, o Presidente da República e o Gabinete. Assim, a maioria dos autores 

considera que os tribunais constitucionais desempenham uma função análoga à 

função política definida no capítulo anterior. 

 

Atendo-se especificamente às funções políticas inegavelmente desempenhadas, as 

Cortes Constitucionais possuem características comuns a outros órgãos que também exercem 

esse mister, como também tem especificidades que lhe são próprias ao compor a estrutura 

Estatal.  

Em relação às características comuns entre as Cortes Constitucionais e os outros 

órgãos com função política (governo e parlamento), Paixão (2007), elenca as que mais se 

sobressaltam: realização de livre escolha entre opções relativas a temas fundamentais; ambos 

são órgãos previstos na Constituição; geralmente possuem sua competência indicada no corpo 

da Constituição; os procedimentos a serem adotados, ainda que genericamente, também 

possuem previsão constitucional; as deliberações devem ser materialmente compatíveis com a 

Constituição, embora interpretada com grande autonomia e há liberdade quanto ao momento 

de se exercer a função política, na medida em que, não estão adstritos a um prazo para 

concluir o julgamento de um caso submetido à sua jurisdição.  

Já no que diz respeito aos atributos específicos, o mesmo autor (PAIXÃO, 2007) 

destaca os existentes: só agem mediante provocação, não tendo o poder de por iniciativa 

própria exercer função política e necessariamente precisam motivar e publicar suas 

deliberações, se assemelhando as decisões de todos os outros órgãos jurisdicionais. 

Em geral, a competência das Cortes Constitucionais, o que não significa que todos 

os Tribunais exerçam em sua plenitude ou que estejam limitados a tais competências, segundo 

Alexandre de Moraes (2000, p.66), apoiado em Favoreu e Canotilho são:  

 

[...] a Justiça constitucional em suas várias organizações possui, geralmente, cinco 

grandes ramos de competência: 

- controle da constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público; 

- proteção dos direitos fundamentais; 

- controle das regras da Democracia representativa (eleições) e participativa 

(referendos e plebiscitos); 

- controle do bom funcionamento dos poderes públicos e da regularidade no 

exercício de suas competências constitucionais; 

- equilíbrio da federação. 

 

Neste diapasão, faz-se salutar fazer distinção de quais atribuições entregues aos 

Tribunais Constitucionais se coadunam com o exercício de função política e quais culminam 

no exercício de encargo meramente jurisdicional ou administrativo. É neste sentido que, em 

apertada síntese, Paixão (2007), aduz que a atuação das cortes constitucionais que dão ensejo 
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ao exercício de função política são, em especial, os seguintes temas: separação de poderes, 

federalismo, proteção dos direitos fundamentais e controle do funcionamento das instituições 

democráticas. Dando continuidade a sua explicação: 

 

Cabe notar que os três primeiros são os mecanismos fundamentais de contenção do 

poder. Esses mecanismos não são idênticos em seus objetivos, pois enquanto a 

definição de direitos fundamentais visa a proteger o indivíduo do arbítrio do Estado 

(e eventualmente do arbítrio de outros indivíduos), a separação de poderes e o 

federalismo visam a disciplinaras prerrogativas de cada ramo do poder ou ente da 

federação sobre os demais, e apenas indiretamente interessam aos indivíduos, por 

lhes convir o funcionamento adequado dos diversos órgãos e entes estabelecidos 

pela Constituição. O uso destes três mecanismos simultaneamente caracteriza as 

repúblicas democráticas, federais e presidencialistas, já que no autoritarismo não há 

respeito a direitos fundamentais, no Estado unitário (monárquico ou republicano) 

não há repartição vertical de competências, e no parlamentarismo não há separação 

real entre os ramos legislativo e executivo do poder. E o quarto tema, o adequado 

funcionamento das instituições democráticas, é entregue às cortes constitucionais 

para assegurar a existência de uma verdadeira democracia, e não de um arremedo de 

sistema democrático. (PAIXÃO, 2007, p. 71) 

 

As questões mais controvertidas e dignas de severas críticas figuram-se em 

relação à atividade política das Cortes Constitucionais desenvolvidas enquanto exercem sua 

jurisdição em questões envolvendo a separação de poderes e o funcionamento das instituições 

democráticas, sobre tais, respectivamente, Paixão (2007), trás importantes considerações: 

 

Nos Estados democráticos presidencialistas, o conflito entre Poder Executivo e 

Poder Legislativo, conflito de natureza eminentemente política, se não se resolve 

politica mente é sempre traduzido em um conflito jurídico, fundamentado em norma 

constitucional, e submetido à apreciação da corte constitucional. Entretanto, embora 

traduzido em conflito jurídico, a disputa entre poderes é sempre política, e 

freqüentemente decidirão muito mal os juízes do tribunal constitucional se fecharem 

os olhos para as consequências políticas de suas decisões, aplicando cegamente 

norma constitucional em seu sentido mais literal, independentemente de qualquer 

consideração referente ao ambiente político do momento da decisão.  

[...] 

Dentre as competências entregues às cortes constitucionais capazes de ensejar o 

exercício de função política, encontra-se a de assegurar a observância das regras da 

Democracia (eleições, plebiscitos, referendos). 

Verifica-se em última análise que o resultado de um julgamento envolvendo esta 

questão resulta no apoio indireto a uma corrente partidária e repúdio a outra, por 

mais que a decisão se revista de caráter jurídico e obedeça a todos os requisitos 

formais de um julgado. Viu-se exemplo disso em disputa presidencial norte-

americana. Contudo, é mais conveniente deixar esta tarefa a cargo do Poder 

Judiciário, eventualmente através de seu mais alto tribunal, do que a cargo do 

legislativo ou executivo eleitos. A experiência brasileira o demonstra. A verificação 

de poderes levada a efeito pelos órgãos legislativos durante a República Velha, a 

pretexto de preservar a regularidade do processo eleitoral, tornou-se conhecida como 

“degola”, isto é, a eliminação de candidatos de oposição através da desconsideração 

de urnas e votos que lhes seriam mais favoráveis. (PAIXÃO, 2007, p. 72 e p.76) 

 

Registre-se ainda, por oportuno que, Souza Júnior, envidou esforços em um 
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estudo no qual propõe uma nova divisão, desta vez em seis ramos diferentes, dos poderes 

estatais, sendo que em relação às Cortes Constitucionais: 

 

[...] na perspectiva funcional material, o poder constituinte originário, pela via da 

hexa partição de poderes, comissionou o Tribunal Constitucional com uma parcela 

importantíssima da função política de última instância. Qual seja: a função de 

defender e concretizar ,progressivamente, a Constituição normativa, fulcrada em 

texto escrito, com vocação de supremacia (...). Nessa natureza funcional material de 

última instância podemos arrolar atuações como: (a) renovar, continuamente, o 

consenso político que sustenta a ordem democrática instituída na Constituição; (b) 

atualizar, incessantemente, o poder constituinte originário, tanto na concreção dos 

valores supremos do ordenamento, quanto na necessária evolução diante das novas 

exigências da história e da consciência da civilização; (c) arbitrar, quando envolvida 

questão constitucional, conflitos entre poderes, tanto na distribuição funcional, 

quanto na distribuição territorial; e (d) proteger os direitos fundamentais da pessoa, 

frente ao poder público e à sociedade em geral. (SOUZA JÚNIOR, 2002, p. 120-

121) 

 

Outra análise de extrema relevância, e necessária a ser feita, diz respeito à 

existência ou não de legitimidade democrática para que os Tribunais Constitucionais possam 

exercer funções políticas, na medida em que seus membros não são eleitos através de voto 

popular, diferentemente do que ocorre nos demais órgãos com mister político. Neste sentido, 

Paixão (2007), elenca argumentos contra e favoráveis. 

Quanto aos argumentos levantados que negam a legitimidade democrática das 

Cortes Constitucionais, destacou que os juízes não são eleitos diretamente pela comunidade 

como um todo, carecendo desta premissa para poderem tomar decisões políticas; que o 

exercício de função política por Tribunais Constitucionais viola a separação dos poderes, uma 

visão de separação absoluta da doutrina de Montesquieu; que há politização das decisões, em 

detrimento da boa técnica jurídica; que os membros do judiciário integram uma classe elitista 

e que as próprias Cortes Constitucionais fixam sua competência, escolhendo se vão atuar ou 

não. (PAIXÃO, 2007).  

Já em relação aos favoráveis, fora pontuado: que por serem órgãos 

constitucionalmente previstos, sua existência e forma de nomeação de integrantes são 

legitimados pelo poder constituinte originário; que o princípio da separação dos poderes 

consagra um sistema de freios e contra-pesos por meio do qual o poder detém o poder; que o 

poder judiciário é o que mais garante proteções as minorias, confirmando os preceitos 

democráticos; que as decisões dos tribunais são sempre públicas, motivadas e articuladas; que 

o perfil dos nomeados para integrarem as Cortes Constitucionais são variados, resultando em 

um pluralismo de sua composição; que as decisões só podem ser proferidas mediante 

provocação possuindo um baixo grau lesivo; que há uma neutralidade que paira sobre os 
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Tribunais Constitucionais por não se vincularem a voto popular; que quanto mais antiga a 

participação no cenário político-jurídico de um país, maior a estima de que goza por parte dos 

cidadãos; que a existência de uma Constituição e de um órgão independente encarregado de 

assegurar o seu cumprimento é elemento necessário para que a comunidade internacional 

considere o país democrático; que há uma possibilidade de amplo acesso as Cortes 

Constitucionais, embora ainda com algumas limitações necessárias; que as decisões 

impopulares dos Tribunais Constitucionais podem ser corrigidas e que há previsões no 

ordenamento jurídico de afastamento dos membros dos judiciário em determinadas situações.  

Entretanto, esta discussão se torna desconstituída de praticidade, na medida em 

que os Tribunais Constitucionais efetivamente já exercem função política, e como bem pontua 

Costa, citado por Paixão (2007, p. 99): 

 

[...] se, apesar de tudo, a questão da legitimidade dessa justiça e desses tribunais não 

deixa de ser um tema recorrente da doutrina jusconstitucionalista (...) já não é tanto 

para questioná-la radicalmente, como uma judicial usurpation, quanto para clarificar 

seu fundamento, os seus métodos e os seus limites. 

 

Ademais, algumas importantes tentativas de conferir maior legitimidade às decisões 

dos Tribunais Constitucionais já são adotadas, cite-se a título de exemplo o Brasil, admitindo 

direta e indiretamente certa participação popular. Como esclarece Barroso (2017, p.2-3): 

 

Existem duas outras peculiaridades do sistema brasileiro de jurisdição constitucional 

que merecem registro. A primeira delas é a possibilidade de o relator do caso 

convocar uma audiência pública. Não é incomum que especialistas e entidades 

interessadas sejam chamadas para apresentar seus pontos de vista perante o Tribunal, 

antes do julgamento da questão. (Eu mesmo convoquei uma, no primeiro semestre, 

para discutir o tema do ensino religioso em escolas públicas, tendo convidado 

representantes de todas as principais religiões – católicos, protestantes, 

neopentecostais, judeus, muçulmanos, budistas, cultos africanos – e dos ateus. Devo 

levar o caso a julgamento no primeiro semestre do próximo ano).  

A segunda peculiaridade é a transmissão ao vivo, em TV aberta, tanto das 

sustentações orais (hearings) como dos debates e a deliberação entre os ministros (o 

que nos Estados Unidos e na maior parte do mundo é feito em conferência interna) e 

a proclamação dos votos. Embora seja um tanto atípico, é da tradição brasileira que 

os julgamentos, incluindo a fase dos debates e da deliberação, sejam públicos. O que 

há de muito particular em relação ao Supremo Tribunal Federal é a transmissão ao 

vivo pela televisão (e simultaneamente pelo canal do Tribunal no youtube). Há 

muitos críticos desse modelo, sob o fundamento de que a visibilidade dificulta a 

construção de consensos e traz o risco de politização indevida, na medida em que os 

ministros, de certa forma, podem ser influenciados pela opinião pública. Na prática, 

um dos maiores problemas foi que os votos se tornaram mais longos, conforme 

constatado em pesquisa empírica feita em trabalho de doutorado do qual sou 

orientador.  

 

 Ainda que de maneira tímida, são atitudes que demonstram ao menos preocupação em 
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não se perpetuar uma suposta ilegitimidade, e acabam até por conferir maior aceite e 

pacificação social, quanto a importantes decisões judiciais tomadas em casos complexos que 

normalmente são levados às Cortes Constitucionais. 

 

3.3 A Judicialização da Política 

 

O fenômeno chamado de Judicialização da Política ou Politização do Direito, que 

evidenciam um contexto de inter-relacionamento entre Direito e Política, vem sendo 

observado em uma crescente em nas mais diversas sociedades contemporâneas. Segundo as 

definições trazidas por Barroso (2009, p. 3): “Judicialização significa que algumas questões 

de larga repercussão política e social estão sendo decididas por órgãos do poder judiciário, e 

não pelas instâncias políticas tradicionais”. 

A Judicialização da Política e a Politização do Direito (ou da Justiça) podem ser 

entendidas mais elucidativamente, conforme dizem Débora Alves Maciel e Andrei Koerner, 

como expressões correlatas, que indicariam os efeitos da expansão do Poder Judiciário no 

processo decisório das democracias contemporâneas. Judicializar a política seria valer-se dos 

métodos típicos da decisão judicial na resolução de disputas e demandas nas arenas políticas 

em dois contextos. Os autores continuam (2002, p. 114): 

 

O primeiro resultaria da ampliação das áreas de atuação dos tribunais pela via do 

poder de revisão judicial de ações legislativas e executivas, baseado na 

constitucionalização de direitos e dos mecanismos de checks and balances. O 

segundo contexto, mais difuso, seria constituído pela introdução ou expansão 

de staff judicial ou de procedimentos judiciais no Executivo (como nos casos de 

tribunais e/ou juízes administrativos) e no Legislativo (como é o caso das Comissões 

Parlamentares de Inquérito). 

 

Por sua vez Faro de Castro (1996, p. 1-2), ainda esclarece: 

 

A judicialização da política corresponde a um fenômeno observado em diversas 

sociedades contemporâneas. Esse fenômeno, segundo a literatura que tem se 

dedicado ao tema, apresenta dois componentes:  

(1) um novo "ativismo judicial", isto é, uma nova disposição de tribunais judiciais 

no sentido de expandir o escopo das questões sobre as quais eles devem formar 

juízos jurisprudenciais (muitas dessas questões até recentemente ficavam reservadas 

ao tratamento dado pelo Legislativo ou pelo Executivo); e (2) o interesse de 

políticos é autoridades administrativas em adotar (a) procedimentos semelhantes aos 

processo judicial e (b) parâmetros jurisprudenciais em suas deliberações (muitas 

vezes, o judiciário é politicamente provocado a fornecer esses parâmetros).  

 

 

Perpassada esta conceituação inicial, Faro de Castro traz os primórdios que 
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ensejaram o expansionismo deste fenômeno: 

 

[...] Tal "expansão" do poder das cortes judiciais, segundo a caracterização de 

Vallinder (id.), seria o resultado de diversas características do desenvolvimento 

histórico de instituições nacionais e internacionais e de renovação conceitua) em 

disciplinas acadêmicas. Assim, a reação democrática em favor da proteção de 

direitos e contra as práticas populistas e totalitárias da II Guerra Mundial na Europa, 

que deu origem, por exemplo, à adoção de uma ampla carta de direitos na 

Grundgesetz alemã; a preocupação das esquerdas com a defesa de "direitos" contra 

"oligopolistas e oligarcas", como no caso do trabalhismo inglês (anos 50) ou sueco 

(anos 70); o resgate intelectual e acadêmico de teorias de "direitos liberais", presente 

em autores como Kant, Locke, Rawls e Dworkin e o concomitante desprestígio de 

autores como Hume e 13entham; á influência da atuação da Suprema Corte 

americana (especialmente a chamada Warren Court, nos anos 50-60); a tradição 

européia (kelseniana) de controle da constitucionalidade das leis; os esforços de 

organizações internacionais de proteção de direitos humanos, sobretudo a partir da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948 - todos esses fatores, 

segundo Vallinder (1995), contribuíram para o desenvolvimento da judicialização da 

política. Acrescente-se, ainda, como outro fator determinante da judicialização da 

política, o declínio da eficácia da política macroeconômica a partir do final dos anos 

60 (Castro, 1994). (FARO DE CASTRO, 1996, p. 2) 

 

A expansão do fenômeno da judicialização no ocidente acompanha um processo 

mundial de protagonismo crescente das Cortes Constitucionais, requeridas cada vez mais não 

apenas para sanar conflitos políticos, mas também para atuarem quanto à defesa de direitos 

sociais e promoção de políticas públicas. 

De acordo com Hirschl (2009), alguns aspectos responsáveis por coalizar este 

fenômeno pelo mundo são: judicialização dos processos eleitorais e corroboração judicial de 

transformações do regime político; dilemas fundamentais de justiça restaurativa; a 

“supervisão judicial” sobre o poder executivo nas áreas macroeconômica e da segurança 

nacional; e acima de tudo, judicialização de formações de identidades coletivas. 

Maciel e Koerner ainda sobre a Judicialização da Política, assim se posicionam: 

 

Se na idéia da política judicializada estão em evidência modelos diferenciados de 

decisão, a noção de politização da justiça destaca os valores e preferências políticas 

dos atores judiciais como condição e efeito da expansão do poder das Cortes. A 

judicialização da política requer que operadores da lei prefiram participar da policy-

making a deixá-la a critérios de políticos e administradores e, em sua dinâmica, ela 

própria implicaria papel político mais positivo da decisão judicial do que aquele 

envolvido em uma não decisão. Daí que a idéia de judicialização envolve tanto a 

dimensão procedimental quanto substantiva do exercício das funções judiciais 

(MACIEL E KOERNER, 2002, p. 114). 

 

 

Inegavelmente, houve inúmeras decisões com fortes repercussões políticas 

tomadas ao longo do tempo, em todo o mundo. Pontuando estas situações, Barroso (2016)
10

, 

                                                 
10

 Conteúdo da palestra disponível em: <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI245819,21048-
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em sua palestra apresentada na Universidade de Yale, ao representar o STF no Seminário 

Constitucionalismo Global:  

 

1. Os exemplos de judicialização da vida, de questões políticas ou morais se 

multiplicam pelo mundo, em casos de grande visibilidade:  

(i) no Brasil, foi a Suprema Corte que (a) estabeleceu o procedimento que o 

impeachment da Presidente da República deveria seguir, (b) afastou o presidente 

da Câmara dos Deputados e (c) abriu caminho para o casamento de pessoas do 

mesmo sexo;  

(ii) nos Estados Unidos, foi a Suprema Corte que a) decidiu as eleições de 2000, 

b) validou recentemente uma drástica interferência no sistema prisional da 

Califórnia e c) assegurou o direito de casamento entre pessoas do mesmo sexo;  

(iii) em Israel, foi a Suprema Corte que deu a palavra final sobre a 

constitucionalidade de se construir um muro na fronteira com o território 

palestino; 

 (iv) na Coréia do Sul, a Suprema Corte restituiu o mandato de presidente 

destituído por impeachment;  

(v) no México, foi a Suprema Corte que abriu o caminho para a legalização da 

maconha; (vi) na África do Sul, a Suprema Corte considerou inconstitucional a 

legislação que instituía a pena de morte. 

 

Atendo-se à realidade brasileira, o Supremo Tribunal Federal, em recentes 

decisões, tem fortemente adotado postura mais ativa ao proferir julgamentos em importantes 

questões políticas, preocupado em resolver grandes impasses do País. Pode-se citar a título 

de exemplo: a possibilidade de execução da pena após condenação em segunda instância 

(HC nº 126.292 e ADC nº 43 e 44); a suspensão da posse de Lula como ministro chefe da 

Casa Civil (MS nº 34.070 e nº 34.071); a suspensão do mandato de Eduardo Cunha (AC nº  

4.070); o tráfico privilegiado deixou de ser considerado crime hediondo (HC nº 118.533); o 

aborto até o terceiro mês de gestação foi descriminalizado (HC nº 124.306); Renan 

Calheiros foi liminarmente afastado da presidência do Senado e depois apenas da linha 

sucessória da presidência da República (ADPF nº 402); o Projeto de Lei de Iniciativa 

Popular sobre as 10 medidas de combate à corrupção voltou à Câmara dos Deputados para 

reiniciar o seu trâmite (MS nº 34530), entre outros. 

Discorrendo sobre o assunto, Coutinho (2017) ainda destaca: 

 

As decisões do Supremo Tribunal Federal em temas que afetam os demais poderes 

estão longe de serem excepcionais. Fato notório, recente e já ventilado foi o 

processo de impedimento por crime de responsabilidade fiscal contra a presidente 

da República que teve o rito desenhado pelo STF. A corte determinou observância 

à constituição e às leis que versavam sobre o tema, sob pena de contaminar o 

processo com vícios insanáveis. Em caso parecido, o então vice-presidente, 

Michel Temer, teria editado decretos suspeitos, o que ensejou idêntico 

enquadramento normativo constitucional. O STF foi chamado a manifestar-se 

novamente, considerando a denúncia improcedente quanto ao aspecto material. 

                                                                                                                                                         
Luis+Roberto+Barroso+Cortes+constitucionais+devem+captar+sentimento>. Acesso em: 23 de out. 2018.  
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Há alguns meses, assistimos a judicialização da posse de Moreira Franco, 

demanda novamente levada ao STF, o que culminou com a ratificação da posse do 

peemedebista para ministro de Estado. Considere-se ainda as intervenções diárias 

do judiciário nas políticas públicas, deferindo, ou não, o acesso à saúde, educação, 

moradia e assistência social. 

 

Registre-se por oportuno, que talvez o maior problema encontrado diga respeito 

à ausência de padrão de controle destas decisões jurisdicionais, situação que claramente 

abre espaço para sentenças/acórdãos discricionários o que, decerto, não se coaduna com o 

legitimo Estado democrático de Direito, no qual a separação, independência e harmonia 

entre os poderes são garantias fundamentais. 
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4 ANÁLISE DAS INTERFERÊNCIAS EM CORTES CONSTITUCIONAIS EM 

MOMENTO DE INSTABILIDADE POLÍTICA: AUTODEFESA INSTITUCIONAL 

 

Os Tribunais Constitucionais, com a atual configuração dos cenários aos quais se 

encontram inseridos, passaram a ocupar quase que uma posição central e de maior 

envergadura em relação às principais discursões, nem sempre jurídicas, em tempos de 

instabilidades políticas, seja por possuírem uma função política legitimada pelo próprio Poder 

Constituinte ou em razão da crescente Judicialização Política.  

O que aparentemente comporta-se como um privilégio, passa a ser preocupante a 

partir do momento em que tanta autonomia de poder, por assim dizer, torna-se uma ameaça 

diante da acentuação de tensões entre os sistemas políticos (executivo e legislativo), que 

passam a não tolerar tantas interferências.  

É neste contexto que medidas de contenção, principalmente por parte do 

legislativo passam a ser tomadas, em uma evidente tentativa de retirar ou ao menos minimizar 

o poder decisório das Cortes Constitucionais, que muitas vezes carecem de mecanismos para 

se autodefender de tais ingerências.  

 

4.1 A Recente Crise Política Polonesa 

 

Situação que vem chamando bastante atenção hodiernamente, diz respeito à crise 

política institucional que assola a Polônia, integrante da União Europeia, que teve seu mais 

acentuado desenrolar em meados de 2015, o ano da crise migratória, quando houve eleições 

no mês de outubro no para ocupação do cargo de Presidência no país, e em dezembro o 

partido ultraconservador Lei e Justiça (PiS)
11

 chegou ao poder.  

Como esclarece Horbach (2018), desde que venceram as eleições parlamentares, 

inúmeras medidas vêm sendo adotadas pelo governo Polonês com o indiscutível escopo de 

limitar a atuação do Poder Judiciário no país. O argumento levantado pelo PiS aduz que as 

reformas que estão sendo realizadas são necessárias para que se possa extirpar a antiga 

influência comunista, aumentando a transparência e confiabilidade das instituições 

jurisdicionais.  

Entre as diversidades de alterações realizadas, as mais preocupantes dizem 

                                                 
11

 Partido Lei e Justiça (em polaco: Prawo i Sprawiedliwość, PiS) é um partido populista de direita, nacional-

conservador e democrata-cristão da Polónia. Com 216 assentos no Sejm e 56 no Senado, o PiS atualmente é o 

maior partido no parlamento polaco. 
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respeito as que atingem à Corte Constitucional Polonesa. Condensando explicações sobre o 

assunto Horbach (2018, online):  

 

Para entender a crise, especialmente no tocante às alterações feitas na composição da 

Corte Constitucional polonesa, é preciso voltar ao início de outubro de 2015, altura 

em que a Câmara baixa do Parlamento (Sejm) ainda tinha maioria formada pelo 

partido Plataforma Cívica (PC). Na iminência de perder o controle para o PiS, os 

parlamentares elegeram em sua última sessão cinco novos membros para a Corte 

Constitucional — para três mandatos que se expirariam em novembro, logo após as 

novas eleições, e para duas vagas que abririam em dezembro. Seguiram, para tanto, 

procedimento previsto por lei aprovada alguns meses antes. 

Confirmada a eleição do candidato do PiS à presidência, Andrzej Duda, novo 

gabinete foi formado e, dias depois, o Parlamento aprovou emendas à lei da Corte 

Constitucional, que incluíram limitação dos mandatos do presidente e do vice-

presidente do tribunal, corte de orçamento e estipulação da necessidade de indicação 

de cinco novos juízes — justamente os cinco juízes indicados pelo parlamento 

anterior, que ainda não tinham assumido o cargo. 

Em verdadeira corrida contra o tempo, em 2 de dezembro de 2015 o Sejm elegeu 

cinco novos membros da Corte Constitucional. Curiosamente, os cinco novos 

apontados prestaram juramento ao presidente do país em cerimônia fechada, na 

madrugada seguinte à aprovação, e seguiram direto para o tribunal acompanhados 

do Gabinete de Proteção do Governo para ocupar escritórios do prédio. 

Tudo isso ocorreu na madrugada anterior ao julgamento de inconstitucionalidade da 

lei aprovada meses antes pelo Partido Cívico e que permitira a indicação dos cinco 

juízes antes das eleições. Ao analisá-la, em 3 de dezembro de 2015, a corte declarou 

constitucional a nomeação dos três membros indicados pelo CP para as vagas que 

abriram em novembro, mas declarou inconstitucional a indicação feita para as vagas 

de dezembro. Todavia, o presidente do país recusou-se a aceitar o juramento desses 

três ministros indicados pelo governo anterior, alegando que todas as 15 vagas da 

corte já estavam ocupadas — pelos cinco membros nomeados horas antes. 

A situação gerou um “limbo legal”, já que três juízes validamente indicados não 

puderam assumir o poder, enquanto o presidente da corte, Andrzej Rzepliński, 

negou-se a distribuir ações aos três “pseudojuízes” indicados pelo PiS. O tribunal 

ficou funcionando com apenas 12 membros.  
(...) 

O momento ápice da crise ocorreu em março de 2016, quando a corte analisou a 

constitucionalidade das alterações feitas pelo PiS à lei do Tribunal Constitucional. A 

corte julgou o caso sem os três “pseudojuízes” e recusando-se a utilizar o rito 

estipulado exatamente pela lei que estavam apreciando. Fundamentou a decisão, 

todavia, em rito adotado pela própria constituição polonesa. Declarada a 

inconstitucionalidade das emendas, a primeira-ministra recusou-se a publicá-la.  
Em dezembro de 2016 chegou ao fim o exercício da Presidência da corte pelo juiz 

Andrzej Rzepliński, que desempenhou papel fundamental no início da crise e foi 

firme nas críticas ao governo por ofensa ao Estado de Direito. Para sua substituição 

foi indicada uma das integrantes do grupo de juízes que estavam no “limbo”, que, ao 

assumir, de pronto autorizou que seus colegas também tomassem assento no 

tribunal. Algumas semanas depois, a pedido do ministro da Justiça, suspendeu três 

juízes empossados em 2010, ao mesmo tempo em que forçou outro membro a uma 

licença compulsória A partir daí é possível dizer que o tribunal passou a ser mais 

alinhado ao governo em suas decisões. 

 

As alterações não se limitaram ao acima exposto. Segundo Horbach (2018), fora 

ainda aprovada lei que determinava a reorganização da Corte Constitucional, adotando as 

seguintes medidas: novo quórum de votação (agora é de 2/3 quando a própria Constituição da 

Polônia faz previsão de maioria simples), estabelecimento de prazos para julgamento de 
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processos, possibilidade de juízes serem dispensados a pedido do Parlamento, do Presidente 

ou do Ministério da Justiça. 

Não bastasse o governo ainda chegou a ameaçar transferir a sede do tribunal, que 

se localiza na capital Varsóvia, para determinada cidade remota que se encontra ao leste do 

país; rejeitar o orçamento anual da corte e realizar acusações públicas, por meio do Ministro 

da Justiça, de ineficiência da Corte Constitucional. 

Ainda segundo informações do Portal G1 (2017), as alterações judiciárias não se 

restringem a retirar autonomia dos Tribunais Constitucionais, visto que uma lei pertencente ao 

pacote de reformas judiciárias, já aprovada e sancionada pelo presidente Duda, estabelece que 

o ministro da Justiça, que também é o procurador-geral do país, tem o poder de nomear os 

presidentes de cortes regionais, que antes eram eleitos pelos seus próprios pares. 

O quadro apresentado torna-se mais perplexo por ocorrer em país integrante da 

União Europeia. Conforme notícia veiculada no Portal G1 (2017) em janeiro de 2016, a 

Comissão Europeia decidiu aplicar, de forma inédita, o procedimento do artigo 7º do Tratado 

da União Europeia. Trata-se de medida para verificar se os valores europeus estariam sendo 

consideravelmente violados por algum Estado-membro — isto é, liberdade, democracia, 

igualdade, Estado de Direito e respeito pela dignidade humana e direitos humanos — para 

possível adoção de medidas mais efetivas. 

Entretanto, no momento, parece improvável que o procedimento acabe levando a 

uma punição, como a suspensão dos direitos a voto da Polônia. Para que se chegue a esse 

extremo, os outros 27 membros do bloco teriam que estar de acordo, e a Hungria, uma aliada, 

já acenou com veto. 

Sahuquillo (2018, online), em notícia publicada no El País, ainda traz novos 

deslindes das reformas feitas pelo governo conservador polonês: 

 

E depois de quase três anos sob a batuta do nacionalista PiS, a sexta economia da 

UE deu um considerável giro para a direita. Isso foi feito de duas formas: com 

algumas medidas sociais e com uma profunda reformulação do Estado − por meio 

de reformas legais que lhe permitiram acumular cada vez mais poder. Um caminho 

que deixou a sociedade profundamente polarizada e provocou um retrocesso nas 

liberdades. Tudo isso, incluindo a reforma da Justiça − que vive nestes dias seu 

último capítulo com a aposentadoria forçada de 30 juízes do Supremo −, despertou o 

alarme das instituições da UE, que advertiram a Polônia contra seus excessos 

autoritários. Foi inútil. 

 

Impende destacar que, todo o contexto político exposto desencadeou diversas 

manifestações populares contrárias as reformas realizadas na justiça, de acordo com O Globo 

(2017): 
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Manifestações foram registradas em Cracóvia, Lodz, Katowice, Wroclaw e outras 

cidades. Em Gdansk, berço do movimento Solidariedade nos anos 1980, o ex-

presidente Lech Walesa criticou o atual governo, classificando-o como “mais 

traiçoeiro que o dos comunistas”, que ajudou a derrubar décadas atrás. 

“Estamos mostrando, em diversas cidades, que não concordamos com o sequestro de 

mais uma instituição independente”, afirmou Borys Budka, deputado do partido 

Plataforma Cívica. 

 

A Polônia foi pioneira na luta pela liberdade no bloco soviético, e sua transição 

para a democracia admirada por todo mundo. A entrada do país na UE simbolizou o fim da 

divisão europeia herdada dos acordos de Ialta
12

. Agora, o perfil autoritário e eurocético do 

Partido Liberdade e Justiça (PiS), de novo no poder, assombra uma trajetória modelo, segundo 

informa El País (2017).  

É neste contexto de crise política-institucional que Horbach (2018, online), chama 

atenção para os que os constitucionalistas poloneses têm chamado de “autodefesa 

institucional”: 

 

Por lá, os constitucionalistas têm falado muito na importância da “autodefesa 

institucional”, utilizando-se de premissas de Direito Penal para justificar a atuação 

da Corte Constitucional em momentos em que ameaçada ou agredida por outros 

órgãos — no caso, pelo Parlamento. Ao analisar a proporcionalidade da resposta 

dada pelo tribunal quando provocado, chegam à conclusão de que muitas de suas 

ações são legítimas e adequadas para defender sua independência. 

 

Nota-se, portanto, a extrema necessidade de criação de mecanismos, previstos até 

mesmo na própria Constituição dos países, de forma a propiciar que os próprios poderes 

possam resguardar a independência funcional, para que não possam ser vilipendiados por 

ameaças de outros poderes, em uma busca incessante de concentração de poder que culminam 

em desastrosos governos autoritários.   

 

4.2 O Colapso Venezuelano 

 

                                                 
12

 A Conferência de Ialta, ou Conferência de Yalta, também chamada de Conferência da Crimeia, é composta por 

um conjunto de reuniões ocorridas entre 4 e 11 de fevereiro de 1945 no Palácio de Livadia, na estação balneária 

de Yalta, nas margens do Mar Negro, na Crimeia. Foi a segunda das três conferências em tempo de guerra entre 

os líderes das principais nações aliadas (a anterior ocorreu em Teerã, e a posterior em Potsdam) e as potências 

capitalistas comemoraram a vitória na reunião 

Os chefes de governo dos Estados Unidos (Franklin D. Roosevelt) e da União Soviética (Josef Stalin), e o 

primeiro-ministro do Reino Unido (Winston Churchill) reuniram-se em segredo em Ialta para decidir o fim da 

Segunda Guerra Mundial e a repartição das zonas de influência entre o Oeste e o Leste. 

Em 11 de fevereiro de 1945, eles assinam os acordos cujos objetivos são de assegurar um fim rápido à guerra e a 

estabilidade do mundo após a vitória final. (JACQUES R. PAUWELS, 2002) 
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A crise venezuelana, ao contrário da polonesa, tem contornos extrinsecamente 

ligados com problemas econômicos, mas que, assim como a do país europeu foi determinante 

para mudanças na postura do judiciário deste país.  

Corazza e Mesquita (2018), em matéria veiculada na BBC News Brasil, informam 

que o país Bolivar vive a maior recessão de sua história: são 12 trimestres seguidos de 

retração econômica, segundo anunciou em julho a Assembleia Nacional, o parlamento 

venezuelano, que atualmente é controlado pela oposição. A dimensão do colapso pode ser 

vista nos números do Produto Interno Bruto. Entre 2013 e 2017, o PIB venezuelano teve uma 

queda de 37%. O Fundo Monetário Internacional prevê que, neste ano, caia mais 15%. 

A crise econômica que assola a Venezuela tem como principais causas as 

seguintes conjunturas: Crise do Petróleo – o recurso é praticamente a única fonte de renda 

externa do país, que foi bastante explorada, deixando-se de lado o desenvolvimento agrícola e 

industrial, ocorre que em meados de 2014 o preço do petróleo desabou, influenciando 

diretamente na principal fonte econômica do país; Dependência das Importações – por não 

desenvolver a indústria local, a maioria dos produtos consumidos são importados, com menos 

dinheiro para compra de tais (em razão da crise do petróleo), a questão do desabastecimento, 

e, consequentemente, da fome, se agravou; Controle Cambial – o governo implantou uma 

política cambial para segurar o valor do bolívar, a moeda local, controlando a compra de 

dólares pela população, o que gerou um mercado paralelo da venda da divisa americana, 

vindo um aumento significativo da corrupção, com desvio de dólares para o mercado paralelo; 

Sanções Impostas pelos EUA – o governo Trump proibiu a realização de transações com 

títulos da dívida venezuelana e a compra de bônus da estatal petroleira PDVSA, houve ainda a 

limitação da venda de dívida e ativos públicos do governo venezuelano em território 

americano. 

A exposta conjuntura acabou por implicar também em forte crise política. Corazza 

e Mesquita (2018, online): 

 

A Venezuela vive também uma intensa crise política. O país está dividido entre os 

chavistas e os opositores, que esperam o fim dos 19 anos de poder do grupo que 

atualmente se reúne em torno do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). 

Nos últimos anos, a independência entre os Poderes se reduziu na prática, o que 

contribuiu ainda mais para a situação crítica atual. 

Em 2009, em seu segundo mandato, Chávez conseguiu, por meio de um referendo 

com voto popular, aprovação para alterar a Constituição e mudar a regra de reeleição 

para presidente. Desde então, os presidentes venezuelanos passaram a poder 

concorrer a reeleições sem limites. 

 

Depois da morte de Chávez, em 2013, Nicolás Maduro, que era seu vice-
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presidente e também do PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela), foi eleito e reeleito 

presidente com a promessa de dar continuidade às políticas do antecessor. Entretanto, o 

mesmo herdou a Venezuela já entrando em colapso econômico e tomou medidas que 

contribuíram mais para a crise. Em 2015, após o chavismo perder o controle do Parlamento, a 

situação do país se agravou, já que Maduro acusa constantemente os oposicionistas de 

tentarem tirá-lo do poder por meio de um golpe. (BBC NEWS BRASIL, 2018). 

Registre-se ainda a manobra adotada por Maduro, ao criar uma instância paralela 

de decisão com ajuda do Poder Judiciário, que na Venezuela se tornou extremamente 

politizado: 

 

Após a derrota, ele decidiu convocar uma Assembleia Nacional Constituinte - na 

prática, uma manobra para esvaziar totalmente o poder do Legislativo comandado 

pelos opositores e criar uma instância paralela de decisão. 

E essa instância paralela funciona com ajuda do Judiciário, que é acusado pela 

oposição de ser totalmente chavista, já que o governo indicou a maioria dos juízes - 

Chávez aumentou o número de integrantes do Tribunal Supremo de Justiça (TSE), 

equivalente ao STF no Brasil, para compor uma maioria com seus indicados. 

Em março de 2017, o TSJ assumiu funções do Legislativo, acusando o Parlamento 

de desobediência. A ação foi denunciada como golpe pela oposição e, dois dias 

depois, o tribunal voltou atrás. 

A acusação é, portanto, de que não há independência entre os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário na Venezuela. 

"Na Venezuela, o Judiciário é politizado e muito forte. Ele se transformou em um 

anexo do Executivo", diz à BBC News Brasil Rafael Vila, professor da faculdade de 

relações internacionais da USP (Universidade de São Paulo). (BBC NEWS 

BRASIL, 2018) 

 

Sobre a situação acima exposta, Alonso (2017), para site de notícias o 'Estado', O 

Estado de S.Paulo, trás importantes considerações de como a Corte Constitucional 

Venezuelana vem enfraquecendo o parlamento, chegando ao ápice, quando retirou todo o 

poder do parlamento e foi duramente acusada de golpe: 

 

Depois de mais de 50 sentenças que ao longo de 15 meses retiraram a conta-gotas 

atribuições do Legislativo venezuelano, o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) 

extinguiu o poder do Parlamento, dominado pela oposição, ao derrubar as poucas 

competências que ainda possuía. Membros da Mesa de Unidade Democrática 

(MUD) e o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro, consideraram a decisão um golpe de Estado chavista. 

A última estocada foi dada pela Sala Constitucional em sua sentença 156, publicada 

na noite de quarta-feira. Nela, a corte anunciou que exercerá “diretamente” as 

competências do Legislativo ou poderá delegá-las a outro órgão. 

A sentença foi firmada por quatro ex-militantes chavistas ou funcionários dos 

governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. O TSJ acusa o Parlamento de desacato 

por descumprir sua ordem de remover três deputados suspensos. Esses 

parlamentares dariam à oposição a maioria absoluta no Legislativo, eleito em 

dezembro de 2015, na primeira vitória da oposição contra o chavismo em oito anos. 

Com esse argumento, o tribunal retirou ao longo dos últimos meses atribuições 

como as de definir o orçamento nacional, convocar funcionários e até pagar o salário 
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a seus trabalhadores. Ainda restava ao Congresso a possibilidade de produzir leis e 

confirmar a nomeação de embaixadores. 

O presidente do Parlamento, deputado Julio Borges, anunciou que não a acatará a 

decisão. “Maduro deu um golpe de Estado. Qual é a diferença dessa sentença em 

relação às anteriores? É a primeira vez que outorgam todo o poder a Maduro para 

fazer as leis que quiser, para endividar o país como quiser, para perseguir os 

venezuelanos como quiser”, disse Borges, após rasgar uma cópia da decisão diante 

dos jornalistas e dizer que era um “lixo”. “Esperamos que nossas Forças Armadas 

sejam as primeiras guardiãs da democracia”, acrescentou. 

A sentença foi tomada 48 horas após outra da mesma instância, que autorizou 

Maduro a “revisar excepcionalmente” várias leis em meio ao estado de exceção 

vigente desde janeiro de 2016. Os deputados opositores Juan Requesens, Marco 

Bozo, Carlos Paparoni e Amelia Belisario foram os primeiros a sair à rua. Eles 

sofreram agressões de agentes da Guarda Nacional e simpatizantes do governo 

quando se aproximaram da sede do Tribunal Supremo de Justiça, noroeste de 

Caracas, para “devolver a sentença”. 

 

Muito embora, o “Supremo da Venezuela” tenha voltado atrás, cerca de 2 dias 

depois, em assumir o papel do congresso e retirar as imunidades dos parlamentares, diante das 

fortes pressões populares, a conjuntura de centralização do poder nas ‘mãos’ do judiciário não 

sofreu tanta influência, tendo em vista que a composição do TSJ é acusada de servir aos 

interesses do governo de Maduro.  

Não só na União Europeia, mas também no Mercosul há meios de se tentar 

combater tais arbitrariedades, contudo, também mostram-se ineficientes, principalmente 

considerando que a Venezuela foi suspensa do MERCOSUL, e este não lhe pode mais aplicar 

sanções: 

 

Assim como a Europa dispõe de meios diplomáticos e institucionais de lidar com a 

questão polonesa e turca, na América Latina os países do Mercosul possuem a opção 

da chamada “cláusula democrática”, prevista no Protocolo de Ushuaia e aplicada 

como tentativa de restabelecer a ordem democrática da Venezuela. Nesse país, as 

ingerências foram tantas que chegaram ao ponto de fazer com que o próprio 

guardião da Constituição, o Supremo Tribunal de Justiça, chegasse a suspender os 

poderes do Parlamento, de maioria contrária ao governo, em decisão de controle de 

omissão constitucional. (HORBACH, 2018, online) 

 

Nos acontecimentos da Venezuela, se pode notar extrema diferença em relação 

aos da Polônia, no que tange a alteração das Cortes Constitucionais, bem como nos motivos 

(políticos, econômicos e sociais) que deram cabimento as suas respectivas crises. 

Possivelmente a mais gritante dessas divergências diga respeito ao fato de que no país 

europeu o parlamento passa a retirar a autonomia do Judiciário, enquanto que no país 

sulamericano, este assume posição central retirando os poderes conferidos ao congresso.  

Muito embora expostas tamanhas diferenças, é possível encontrar um ponto de 

interseção: o governo que esta a frente do país em determinado momento político utiliza o 
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poder que lhe é favorável (parlamento ou o judiciário) como forma de legitimar os seus atos, 

demonstrado a fraqueza dos mecanismos garantidores da separação de poderes existentes.  

 

4.3 Regime Militar de 1964 no Brasil 

 

O Brasil não ficou de fora dos cenários de instabilidades políticas que culminaram 

direta ou indiretamente em mudanças na Corte Constitucional. Muito embora, não tenha 

existido apenas esta situação, claramente a de maior envergadura e importância histórica diz 

respeito à Ditadura Militar implantada no ano de 1964.  

Independente da situação política/econômica que ensejou a implantação de tal 

regime, significativas alterações foram realizadas por meio dos conhecidos Atos 

Institucionais.  

De acordo com Horbach (2018), poucos dias após o golpe que levou à destituição 

do presidente João Goulart, foi publicado o Ato Institucional 1, de 9 de abril de 1964, que 

autorizou, entre outras medidas, a suspensão das garantias constitucionais de vitaliciedade e 

estabilidade dos membros do judiciário, podendo ser seus titulares, mediante investigação 

sumária, demitidos, dispensados, aposentados, transferidos para a reserva ou reformados, 

desde que tivessem tentado contra a segurança do país, do regime democrático e da probidade 

da administração pública. 

Continua informando que, no Supremo Tribunal Federal, a expectativa sobre as 

consequências da deposição do governo no funcionamento da Corte e na independência de 

seus magistrados foi, por óbvio, alta. Alguns dias após assumir a presidência do país, Castello 

Branco fez rápida visita protocolar ao STF e deu certo alívio inicial aos ministros. Confirmou, 

então, sua reverência à instituição e declarou aos seus membros que “a Justiça, quaisquer que 

fossem as circunstâncias jurídicas políticas, não tomava partido, não era favor ou contra, não 

aplaudia nem censurava. Mantinha-se equidistante, acima das paixões políticas” (HORBACH 

2018). 

Contudo, não foi fácil acreditar nas promessas realizadas pelo Presidente: 

 

Tratava-se, por certo, de conceito difícil a ser mantido no regime que acabara de ser 

instaurado. Era esperado que os ministros que colaboraram com o sistema anterior 

— Evandro Lins e Silva e Hermes Lima — fossem atingidos de imediato, o que só 

veio a ocorrer em momento posterior. Não apenas havia manifestações no Congresso 

nesse sentido, mas também diversos jornais lançaram campanhas, declarando 

estranhar a inércia da revolução contra esses “dois agitadores e comunistas” da 

Suprema Corte.  

Nesse período, foram vários os esforços institucionais do STF em proteger a 
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manutenção de suas garantias, em especial as defesas conduzidas pelo seu então 

presidente, Ribeiro da Costa. Este, inclusive, teria protagonizado o famoso “episódio 

das chaves”, em que teria dito: “se mexerem no Supremo Tribunal fechá-lo-ei e 

entregarei a sua chave ao presidente Castello Branco”. (HORBACH, 2018, online) 

 

Horbach (2018) continua informando que a composição da Corte acabou por ser 

alterada pelo Ato Institucional 2, de 27 de outubro de 1965, que aumentou de 11 para 16 o 

número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Todavia, se o objetivo do regime era 

inserir cinco novos magistrados para neutralizar a ação do STF, na medida em que os 

nomeados chegaram e passaram a votar absolutamente de acordo com os demais nos 

processos políticos. Eram todos liberais, especialmente os novos integrantes Aliomar Baleeiro 

e Prado Kelly. 

Mesmo diante do já exposto, a mais “dura” intervenção estava por vir: 

 

Por decreto de 16 de janeiro de 1969, baseado no Ato Institucional 5, de 13 de 

dezembro de 1968, três ministros acabaram aposentados: Victor Nunes Leal, e os 

dois já visados desde o início do regime — Hermes Lima e Evandro Lins e Silva. O 

então presidente do STF, Gonçalves de Oliveira, além do decano, ministro Lafayette 

de Andrade, acabaram se aposentando.  

No mês seguinte, em fevereiro de 1969, o AI-6 estabeleceu a volta ao formato 

anterior da corte com a composição de 11 ministros, número que restara após a 

aposentadoria compulsória e a renúncia de cinco de seus membros.  (HORBACH, 

2018) 

 

O Ato Institucional Número Cinco (AI-5) foi o quinto de dezessete grandes 

decretos emitidos pela ditadura militar nos anos que se seguiram ao golpe de estado de 1964 

no Brasil. Os atos institucionais foram a maior forma de legislação durante o regime militar, 

dado que, em nome do “Comando Supremo da Revolução" (liderança do regime), derrubaram 

até a Constituição da Nação, e foram aplicadas sem a possibilidade de revisão judicial. 

(STEIN, 2012). 

O AI-5
13

 resultou ainda na perda de mandatos de parlamentares contrários aos 

militares, intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados e também na 

suspensão de quaisquer garantias constitucionais que eventualmente resultaram na 

institucionalização da tortura, comumente usada como instrumento pelo Estado.  

De acordo com Passado o período da ditadura, o STF chegou ao período 

democrático sem alterações em sua composição e seguiu ainda por muitos anos com ministros 

indicados durante a ditadura. Nomes que marcaram a história da corte, inclusive, como os 

ministros Moreira Alves e Sidney Sanches. Durante seus anos mais difíceis, o tribunal 

                                                 
13

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm>. Acesso em: 26 de out. 2018 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm
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demonstrou não se entregar totalmente às pressões externas. Apesar de ter suas competências 

bastante limitadas, especialmente com a edição do AI-5, procurou realizar suas atribuições da 

melhor forma possível (HORBACH, 2018).  

Em um contexto mais atual, observa-se um fenômeno inverso, assim como vem 

ocorrendo na Venezuela, só que em escala e nível de interferência bem inferior, por ainda não 

se poder afirmar com veemência que o Brasil se encontra passando por forte crise política: o 

protagonismo do Poder Judiciário, principalmente da nossa Corte Constitucional, cerne das 

principais decisões políticas tomadas nos últimos anos.  

Já passam a surgir no atual cenário, alguns projetos de lei que possuem a clara 

intenção de acuar o judiciário, sofrendo tais severas críticas por parte da atual Presidente do 

STF, a Ministra Cármen Lúcia.  

Soares (2017), criticando as possíveis inovações legislativas neste sentido, 

discorre quais são as mais pertinentes, onde se subtraem direitos e tentam criminalizar de 

certa forma a atividade judicante: 

 

Ainda assim, setores do Congresso Nacional pretendem criminalizar a ação 

judicante (abuso de autoridade) e realizar pesquisa em torno dos chamados 

supersalários no país. O Judiciário tem total interesse em corrigir distorções que, 

eventualmente, sejam identificadas, mas nenhuma dessas iniciativas pode ser usada 

como instrumento para pressionar ou constranger juízes e membros do Ministério 

Público. 

O projeto que tramita no Senado sobre abuso de autoridade é um ensaio para 

intimidação e amordaçamento, afetando diretamente a independência judicial e 

travando as atividades da polícia e do Ministério Público. Se virar lei, inviabilizaria 

investigações como as operações “lava jato”, zelotes e pandora, entre outras.   

[...] 

Também tentaram em vão desqualificar a produtividade dos juízes brasileiros 

perante a de outros países. Novamente, o Relatório Justiça em Números 2016, do 

CNJ, confirma que o magistrado brasileiro é o que mais julga no mundo. No ano 

passado, foram 1.757 processos julgados por juiz. Os italianos julgam, em média, 

mil por ano; os espanhóis, 700, e os portugueses, 400. 

  

Diante todo o exposto, latente é a posição importante que ocupa a atuação das Cortes 

Constitucionais que de uma forma ou outra são atingidas em momentos de crises políticas, 

sendo insuficientes os recursos atualmente existentes para garantir sua autonomia funcional, 

não só no Brasil, como também em outros países.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O escopo deste trabalho consiste em refletir a atuação das Cortes Constitucionais 

em um contexto de instabilidade política, fazendo uma análise do comportamento destas em 

diferentes países, cada qual com suas peculiaridades e contextos políticos distintos. Neste 

sentido, inicialmente, verificou-se a definição de Tribunal Constitucional, onde, se pode 

determinar que tais são órgãos institucionalmente criados, possuindo como principal 

finalidade o exercício da jurisdição constitucional, conferindo eficácia e efetividade aos 

preceitos contidos na Constituição respectiva.  

As discursões acerca da natureza jurídica das Cortes Constitucionais, por sua vez, 

não chegam a um consenso, ficando polarizada na ideia de Kelsen (1998) que acredita que são 

órgãos jurisdicionais e na de Schmitt (2007) que defende a tese de que são órgãos 

essencialmente políticos.  

A evolução histórica dos Tribunais Constitucionais demonstra que o princípio da 

Supremacia da Constituição é fundamento para criação destes órgãos, sendo o paradigmático 

caso Marbury x Madison o pontapé inicial para o desenvolvimento do controle difuso judicial 

review, no ano de 1803, sendo que, o controle concentrado – este, por sua vez, o 

habitualmente realizado pelas Cortes Constitucionais – só surge na Áustria, por volta do ano 

de 1920. 

Uma análise das atribuições e composições das Cortes Constitucionais em países 

como Alemanha, Canadá e Venezuela acabam por evidenciar as diversas formas de exercício 

da jurisdição constitucional, e as influências políticas geralmente existentes, principalmente 

no tocante a forma de indicação dos integrantes das mesmas. 

Neste sentido, registre-se que a crise política, segundo entendimento do 

marxismo, compreende-se como uma situação particular de acúmulo ou condensação de 

contradições, que podem afetar um ou mais domínios sociais.  

O avanço e consequente crescimento das Cortes Constitucionais acabaram por 

colocá-las no centro das principais discursões políticas do país, havendo críticas, bem como, 

diversos argumentos a favor da existência de uma função política por partes destas. Esta 

situação é tratada como a Judicialização da Política, que se caracterizam como efeitos da 

expansão do Poder Judiciário nos processos decisórios das democracias contemporâneas.   

Por fim, foram evidenciadas três crises políticas que tiverem forte influência na 

atuação das Cortes Constitucionais: as atuais Polonesa e Venezuelana, bem como, a situação 

vivenciada pelo Brasil com o regime militar que tomou o poder no ano de 1964.   
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Na Polônia, foram aprovadas inúmeras medidas que visam claramente retirar a 

autonomia do Poder Judiciário, sob o argumento de que tais reformas seriam necessárias para 

que se pudesse extirpar a antiga influência comunista, aumentando a transparência e 

confiabilidade dos órgãos jurisdicionais, na medida em que, a maioria dos integrantes da 

Corte Constitucional deste país é composta por indicações dos governos antecedentes de 

ideologia diferente do que recentemente assumiu o poder.  

Já na Venezuela, ocorre o inverso.  O Tribunal Constitucional deste país (TSJ – 

Tribunal Supremo de Justiça) vem sendo utilizada para enfraquecer o Parlamento, chegando 

ao ápice ao retirar todas as imunidades conferidas aos parlamentares e ter assumido as 

funções do congresso, retirando todo o seu poder. Muito embora tenha voltado atrás desta 

decisão cerca de 2 dias depois, ficou claro que  referido tribunal vem sendo utilizado por 

Maduro para legitimar seus atos políticos, uma vez que o parlamento, atualmente e em sua 

maioria, não coaduna com seus ideias.  

Já no Brasil, em 1964, por meio da edição de Atos Institucionais, que ficaram 

conhecidos como “AI’s” em situação semelhante a da Polônia, sendo a mais gravosa da de nº 

5. Tais medidas acabaram por retirar a autonomia do Poder Judiciário, onde houve, por 

exemplo, alteração na composição da Corte com o intuito de inserir cinco novos magistrados 

no STF para neutralizar as ações do Tribunal. Entretanto, mais recentemente, já se vislumbra 

uma postura mais ativa do judiciário, decidindo importantes questões políticas colocadas em 

pauta. 

Por todo o exposto conclui-se que, a depender do governo que comanda o país em 

determinado contexto político, este acaba por utilizar o poder judiciário (principalmente as 

Cortes Constitucionais em razão da função lhes cabe) da maneira mais favorável à 

manutenção e legitimação das suas ideologias, ou limitando seus direitos, através do 

parlamento, ou lhe permitindo o protagonismo nas decisões políticas, enfraquecendo o 

parlamento. 

Resta claro, portanto, a necessidade de criação de mecanismos aptos a garantir a 

plena separação dos poderes, sem que haja ingerências por parte do poder político. Na 

Polônia, tem se falado na possibilidade de autodefesa institucional, de forma que o próprio 

órgão “atacado” possa se defender de qualquer tipo de conduta que lhe retire autonomia.  
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