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1. Competências 

 Definidas na Constituição Federal (art. 102): 

 Corte constitucional 

 Instância recursal 

 Tribunal originário 

 Múltiplas formas de acesso: modelo misto de 

controle de constitucionalidade no Brasil 

(concentrado e difuso) 



Hipóteses comuns de julgamento: 

casos de corrupção 

• Infrações penais comuns: presidente, vice, membros 

do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o 

Procurador-Geral da República (102, I, “b”) 

• Infrações penais comuns e crimes de 

responsabilidade: Ministros de Estado, 

Comandantes das Forças Armadas, membros dos 

Tribunais Superiores, do TCU e chefes de missões 

diplomáticas permanentes (102, I, “c”). 

• Habeas corpus (102, I, “d”, “i” e 102, II, “a”) 

• Recursos extraordinários (102, III). 

 

 



Plenário e Turmas 

 O STF é composto por três órgãos 

deliberativos: o Plenário (11 ministros) e duas 

Turmas (5 ministros cada). 

• Ações penais são de competência do Plenário, assim 

como os habeas corpus em que o paciente ou o coator 

for uma das autoridades com prerrogativa de foro. 

• Também pode ser julgado pelo Plenário causas 

remetidas por uma das Turmas (geralmente para 

uniformizar jurisprudência). 

• Em regra, a competência para julgar habeas corpus e 

Recursos Extraordinários é das Turmas. 



2. Formas de deliberação 

 No Plenário e nas Turmas, a forma de organização e 

deliberação se aproxima do modelo norte-americano: 

• Juízes vitalícios (aposentadoria aos 70 anos) 

• Nomeação pelo Presidente da República, com aprovação 

pelo Senado 

• Deliberação por decisões individuais, somadas para se 

obter a decisão final, com publicação de opiniões 

divergentes. 

• Modelo misto: decisões podem se dar a partir de 

questões abstratas ou sobre casos concretos. 

 



3. Sistema recursal 

• 1º Grau: Colheita das provas, análise dos 

fatos e do direito 

• 2º Grau: revisão dos fatos e do direito 

• Recurso Especial: questão de direito em 

matéria de lei federal 

• Recurso Extraordinário: questão de 

direito em matéria constitucional 



 Constituição de 1988: criação de novos direitos 

e regulamentações – quase todos os conflitos 

podem ser “constitucionalizados” 

 

 Explosão dos números recursais no Brasil 



Números 

Recorribilidade de 2° Grau 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Justiça em Números 2010 

2009 2010 

Federal 31% 42% 

Estadual 32% 28% 

Trabalho 40% 49% 



Números 

 Volume de processos no 

STJ e STF: 

inafastabilidade da 

apreciação judicial, AI 

contra não admissão de 

Resp e RE, consolidação 

de entendimentos a 

partir do exame de casos 

concretos 

 Em 2010, cerca de 

522.000 processos 

acumulados no STF, STJ 

e TST 

Processos entrados: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatórios de gestão do STF 

e STJ 

2009 2010 

STF 84.369 71.670 

STJ 267.382 315.149 



Números do STF 

 Pesquisa “Supremo em Números” (FGV 
Direito Rio) 

 Cerca de 1.200.000 processos desde 1988 
• 91,69% são recursos extraordinários ou agravos 

de instrumento 

• 8% de todas as causas foram originadas nos 
Juizados Especiais 

• 90% dos casos já haviam passados por ao 
menos dois julgamentos 

• 90% envolvem o setor público 



Números do STF 

 Cerca de 72.000 processos autuados em 

2010, com cerca de 104.000 julgamentos. 

 Suprema Corte dos EUA: cerca de 8.000 

processos recebidos, com certiorari 

concedido a 87, e 74 foram julgados em 

2009 

 Tribunal Constitucional Alemão: 6.508 

julgamentos em 2010. 

 



Números do STF 

 Processos contra parlamentares: 
• Até 2001: abertura de processo dependia de 

autorização da Casa Legislativa 

• EC 35/2001: processamento sem prévio 

consentimento da Câmara ou do Senado 

• Ações e inquéritos são transferidos para o STF 

quando o parlamentar é eleito, e remetidos de volta 

ao juízo de 1º grau com a perda do mandato eletivo 

 



• Em junho de 2011, 136 deputados e senadores 

respondiam a inquérito ou ação penal no STF 

• Lei de licitações: 47 denúncias 

• Crimes eleitorais: 46 denúncias 

• Peculato: 32 denúncias 

• Crimes fiscais: 18 denúncias 

• Corrupção: 10 denúncias 

• Um ministro de Tribunal superior responde a ação 

penal por corrupção 

 



• Análise do STF para o recebimento da denúncia é 

muito rígida – juízo se aproxima ao de condenação 

• Tramitação complexa: novas formas de reduzir o tempo 

no STF 

• Alterações regimentais e processo eletrônico – redução 

de deslocamentos nas áreas internas do Tribunal 

• Convocação de Juízes Instrutores para realização de 

oitivas de testemunhas e outros atos processuais 

 

 

 



Dados STF - Crimes de corrupção 

2010/11 

Procedimento 

  

Distribuídos 

entre 

01/01/2010 e 

31/08/2011 

Julgados 

entre 

01/01/2010 e 

31/08/2011 

  

Tramitação 

em 

31/08/2010 

  

Trânsito em 

Julgado 

entre 

01/01/2010 e 

31/08/2011 

Ações penais 17 5 58 9 

Recursos 12 12 10 8 

Total 29 17 68 17 



4. Reforma do sistema recursal 

 Inúmeras propostas legislativas e práticas 
processuais visam “driblar” o problema do 
trânsito em julgado: ficha limpa, prisões 
preventivas, execuções provisórias, 
antecipações de tutela etc. 

 Repercussão Geral/recursos repetitivos: 
reduziram o volume nos tribunais superiores e 
permitiram a organização dos julgamentos por 
temas 



5. PEC 15/2011 

 PEC 15/2011 (Sen. 

Ricardo Ferraço): fim 

do RE e Resp, e 

criação de ações 

rescisórias originárias 

no STJ e STF. 

 Substitutivo da CCJ 

(Sen. Aloysio Nunes): 

manutenção dos 

recursos na forma 

hoje estabelecida, 

mas sem obstar o 

trânsito em julgado. 

Eventual provimento 

terá efeito rescisório. 



 Necessidade de alterações infraconstitucionais 
paralelas. CPC (vinculação do primeiro grau ao 
entendimento consolidado); aperfeiçoamento 
da repercussão geral (suspensão da execução 
nos feitos suspensos pela RG) etc. 

 Necessidade de estabelecer mecanismos de 
suspensão da execução em casos graves 
(conflitos federativos, por exemplo).  
 Modelo europeu: sustar a execução (stay of 

execution) por decisão do colegiado. 

 



Conseqüências 

 O interesse nos recursos estará na 
possibilidade de reforma da decisão, e não na 
perspectiva de adiar o início da execução. 

 Redução dos recursos meramente protelatórios 
permitirá efetivar as ferramentas de 
uniformização de jurisprudência e o foco nos 
casos importantes. 

 O inevitável custo da incerteza passa da 
maioria para a minoria. 
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