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TRIBUNAIS CONSTITUCIONAISTRIBUNAIS CONSTITUCIONAISTRIBUNAIS CONSTITUCIONAISTRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS

Newton Tavares Filho

INTRODUÇÃO

O reconhecimento da supremacia da Constituição, tida como norma
fundamental e fonte de validade de um dado ordenamento jurídico, levou historicamente ao
estabelecimento de um sistema de proteção da eficácia e da integridade normativa desse diploma.
Em todo o mundo, diversos países adotaram mecanismos destinados a garantir a prevalência das
disposições constitucionais ante potenciais violações pela atuação dos Poderes de Estado,
empregando para isso variadas formas e instituições. O sistema mais difundido, entretanto, foi o
chamado jurisdicional, que consiste em entregar ao Poder Judiciário a guarda da Constituição,
passando este a exercer o controle de constitucionalidade dos atos do poder público.

As raízes históricas da jurisdição constitucional situam-se principalmente
em dois países, Estados Unidos e Áustria, dando origem a dois sistemas marcadamente distintos.
Na América, o controle de constitucionalidade foi construído pela Suprema Corte dos Estados
Unidos desde o início do século XIX, a partir do leading case Marbury vs. Madison. Seu relator,
Chief Justice John Marshall, afirmou ser atribuição própria do Poder Judiciário aplicar a lei ao caso
concreto e, havendo conflito entre qualquer norma e a Constituição, afirmar a prevalência desta
enquanto lei fundamental do país. Em conseqüência, todos os tribunais americanos passaram a
ter poderes para decidir sobre a conformidade de um dado diploma normativo com a
Constituição, em qualquer caso concreto trazido à Justiça por qualquer cidadão, negando-lhe
aplicação em caso de contradição com a Lei Fundamental.1 Nascia ali, por criação jurisprudencial,
o controle difuso de constitucionalidade, cuja influência perduraria pelos séculos seguintes, até o
presente.

Na Europa, por sua vez, o controle de constitucionalidade surgiria muito
mais tarde, na Constituição austríaca de 1920, tendo como principal idealizador Hans Kelsen.
Partindo da tradicional resistência européia em permitir que um órgão não-eletivo invalidasse
normas fruto de deliberações do Parlamento – instância representativa máxima da nação –,
concebeu-se então um sistema onde um tribunal constitucional, externo ao Poder Judiciário e
independente em relação aos três Poderes clássicos, exerceria com exclusividade a jurisdição
                                                          
1 Marbury vs. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).
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constitucional, compondo-se de magistrados nomeados por mandato certo. Como observa
Alexandre de Moraes, “a Constituição austríaca criou, de forma inédita, um tribunal – Tribunal
Constitucional – com exclusividade para o exercício do controle judicial de constitucionalidade
das leis e atos normativos, em oposição ao sistema adotado pelos Estados Unidos, pois não se
pretendia a resolução de casos concretos, mas a anulação genérica da lei ou ato normativo
incompatível com as normas constitucionais”.2 Essa função de “legislador negativo” conciliou o
princípio da soberania do Parlamento, tão caro aos europeus, com a supremacia da Constitução,
cujas disposições passam a condicionar toda a produção normativa. Gomes Canotilho registra
que “esse sistema encontrou grande recepção no após-Guerra, estando consagrado na Itália,
Alemanha, Turquia, Iuguslávia, Chipre, Grécia, Espanha e Portugal”.3

A influência desses dois modelos, entretanto, não se limitou à sua
disseminação por inúmeros países. Mendes, Coelho e Branco apontam que “essas concepções
aparentemente excludentes acabaram por ensejar o surgimento de modelos mistos, com
combinações de elementos dos dois sistemas básicos (v.g., o sistema brasileiro e o sistema
português). É certo, por outro lado, que o desenvolvimento desses dois modelos básicos aponta
em direção a uma aproximação ou convergência a partir de referenciais procedimentais e
pragmáticos”.4  Difundindo-se, os modelos de controle de constitucionalidade hibridizaram-se e
influenciaram-se mutuamente, adquirindo a riqueza e complexidade hoje existentes nos diversos
países que os adotam.

Feita essa breve digressão histórica, as seções seguintes deste trabalho
dedicam-se a expor resumidamente as características principais das cortes constitucionais e
tribunais supremos de alguns países do mundo.5

                                                          
2 MORAES, Alexandre de. Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais. São Paulo: Editora Atlas, 2000, p. 22.
3 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. – 3. ed. – Coimbra: Livraria Almedina, 1999,
p. 834.
4 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2008, p.
Vale destacar que, freqüentemente, quando os países de matriz européia prevêem o controle incidental de
constitucionalidade, a iniciativa de provocá-lo é outorgada aos juízes e tribunais, e não a qualquer do povo – como no
sistema norte-americano. Esta é a razão pela qual o controle permanece concentrado: os juízos inferiores não
possuem competência para declarar a inconstitucionalidade da lei, mas apenas para suscitar um incidente de
constitucionalidade a ser decidido pelo tribunal constitucional, a partir de um caso concreto.
5 Salvo indicação em contrário, as informações seguintes foram retiradas da obra MORAES, Alexandre de. Jurisdição
Constitucional e Tribunais Constitucionais, cit..
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SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS

Composição: nove juízes (Justices), escolhidos pelo Presidente da
República. O número de juízes não é determinado pela Constituição, podendo ser objeto de
alteração por norma infraconstitucional.

Vitaliciedade: os juízes conservam o cargo “enquanto bem servirem à
nação”, sem limite de idade ou aposentadoria compulsória.

Investidura: pelo Presidente da República, após aprovação do Senado
Federal (por maioria simples).

Presidente da Suprema Corte (Chief Justice): escolhido pelo Presidente da
República, dentre os Justices já integrantes ou um novo indicado, para investidura vitalícia.

Requisitos capacitários: não existem. Qualquer americano pode integrar a
Suprema Corte. Historicamente, apenas advogados foram escolhidos, atendendo a critérios de
competência, ética, preferências políticas, recompensa política ou pessoal e busca de futuro apoio
político.

Garantias constitucionais: vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos.

Incompatibilidades: vedada a acumulação de cargo executivo ou
legislativo.

Regulamentação infraconstitucional: a Constituição apenas prevê a
existência da Suprema Corte e algumas de suas competências. Tudo o mais é regulado em
legislação infraconstitucional, possibilitando um considerável controle do Legislativo sobre o
Judiciário.

Impeachment: os magistrados da Suprema Corte são sujeitos a impeachment.

Competências: competência originária como tribunal da Federação e em
causas envolvendo o corpo diplomático estrangeiro; competência recursal de judicial review

(controle de constitucionalidade), realizado no modo difuso. Quanto a esta última, apenas uma
ínfima parcela dos casos que chegam à Corte são ali aceitos e decididos. A Suprema Corte
americana recebe mais de 10.000 causas por ano. Desse total, cerca de 100 são levadas ao
julgamento do Plenário, sendo que em apenas 80-90 são prolatadas decisões escritas formais
(plenary review). Em outras 50-60 causas adicionais, a Corte prolata somente decisões abreviadas
(per curiam).6 Para que uma causa seja admitida, é necessário que a Corte conceda o writ of certiorari

(carta requisitória ao tribunal inferior), mediante aprovação de quatro de seus nove Justices, a partir
de uma lista de seleção elaborada pelo Chief Justice.
                                                          
6 United States Supreme Court, The Justice’s Caseload. Disponível em
http://www.supremecourtus.gov/about/justicecaseload.pdf [acesso em 29/01/09].
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Efeitos das decisões: sendo uma jurisdição de Common Law, as decisões
da Suprema Corte americana formam precedente (binding precedent) e são de obediência obrigatória
para todos os tribunais dos Estados Unidos, com fundamento na doutrina do stare decisis.7 De
outra parte, a Corte permanece fiel à tradição de não modificar sua jurisprudência (overruling)
senão quando há sérias e fundadas razões para tanto.

CORTE SUPREMA DO CANADÁ

Composição: nove juízes, dentre os quais um presidente.

Investidura: os juízes são nomeados pelo Governor-in-Council para uma
investidura vitalícia (for terms of good behavior). Um mínimo de três juízes deve proceder do Québec.

Presidente da Corte Suprema: nomeado pelo Governor-in-Council.

Requisitos capacitários: os membros são escolhidos dentre juízes das
cortes superiores ou advogados com pelo menos dez anos de prática forense.

Incompatibilidades: a condição de membro é incompatível com o
exercício de qualquer outra atividade, pública ou privada.

Idade mínima ou máxima: aposentadoria compulsória aos setenta e cinco
anos.

Mandato: não há.

Destituição: os juízes podem ser destituídos por incapacidade ou má
conduta no cargo pelo Governador-Geral, com participação do Senado e da Câmara dos
Comuns.

Competências: controle incidental de constitucionalidade; competência
recursal geral quanto às decisões dos tribunais federais e provinciais; competência consultiva
quanto à questões de constitucionalidade da legislação federal ou provincial, repartição de
competências federativas e entre os Poderes, dentre outras. O recurso à Corte, que é competente
tanto para o Common Law das províncias anglófonas quanto para o sistema romano-germânico
adotado no Québec, é sujeito a um juízo de relevância (leave to appeal).8

                                                          
7 Stare decisis, da expressão latina “stare decisis et non quieta movere” (ater-se ao que foi decidido e não perturbar o que já é
pacífico, em tradução livre) é o princípio de base no Common Law, pelo qual os juízes e tribunais são obrigados a
seguir as decisões precedentes das cortes hierarquicamente superiores, estando presentes os mesmos fatos. Em
outros termos, o stare decisis obriga a que se extraiam da lei sempre as mesmas conseqüências, ante o mesmo conjunto
de fatos, sendo visto assim como elemento de coerência e estabilidade de um dado sistema jurídico.
8 CANADÁ. Supreme Court of Canada. Disponível em http://www.scc-csc.gc.ca/home-accueil/index-eng.asp [acesso
em 4/02/09].
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA ÁUSTRIA

Composição: quatorze membros e seis suplentes.

Vitaliciedade: os magistrados só perderão seus cargos nos casos e formas
previstos em lei e somente por decisão judicial. Há aposentadoria compulsória aos setenta anos.

Investidura: O Presidente, o Vice-Presidente, seis membros e três
suplentes serão escolhidos pelo Poder Executivo (Governo Federal), dentre magistrados,
funcionários administrativos e catedráticos das faculdades de Direito e Ciências Políticas. Outros
seis membros e três suplentes serão escolhidos pelo Parlamento, sendo três membros e dois
suplentes pelo Conselho Nacional, por maioria qualificada, e três membros e um suplente pelo
Conselho Federal, por maioria absoluta.

Presidência do Tribunal Constitucional: o Presidente e o Vice-Presidente
serão escolhidos pelo Governo Federal, vedado o acesso a todos que tenham exercido, nos
últimos quatro anos, cargos de membros do Governo Federal ou estadual, do Conselho Nacional
ou Federal, ou ainda de qualquer outra assembléia representativa.

Requisitos capacitários: ser formado em Direito e Ciências Políticas, e ter
exercido por no mínimo dez anos profissão para a qual se exija tal qualificação.

Idade mínima ou máxima: não há, com aposentadoria compulsória aos
setenta anos.

Garantias: independência funcional, semelhante à magistratura.

Incompatibilidades: vedado o acesso a membros do Governo Federal ou
estadual, do Conselho Nacional ou Federal, ou ainda de qualquer outra assembléia representativa.
É proibida a filiação político-partidária e o exercício de outras funções públicas ou privadas, salvo
magistério.

Regulamentação infraconstitucional: os pormenores da organização e
procedimento do Tribunal serão disciplinados em lei federal especial e em regulamento interno.

Duração do cargo: não há previsão de mandato.

Impeachment: não há previsão constitucional.

Competências: controle abstrato concentrado de constitucionalidade de
leis federais e regionais e de tratados internacionais, mediante provocação dos órgãos estatais
constitucionalmente legitimados; guardião das liberdades constitucionais, mediante recurso,
interposto por qualquer do povo que afirme ter tido seus direitos individuais lesionados por ato
administrativo inconstitucional (controle concreto, com proteção difusa dos direitos
fundamentais); excepcionalmente, controle preventivo de constitucionalidade quanto à repartição
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de competências dos entes federados; competências não ligadas à jurisdição constitucional
(julgamento de crimes de responsabilidade, conflitos de competência, recursos administrativos,
impugnações eleitorais, perda de mandato eletivo etc).

Efeitos das decisões: erga omnes, ex nunc, repristinatórios e vinculantes para
o Judiciário e Executivo. Há, entretanto, a possibilidade de retardar por até 18 meses os efeitos
das decisões.

CONSELHO CONSTITUCIONAL DA FRANÇA

Composição:  nove membros, escolhidos pelo Parlamento e pelo
Executivo, além dos ex-Presidentes da República como membros natos.

Vitaliciedade: apenas para os membros natos.

Investidura: dos membros não vitalícios, três são escolhidos pelo
Presidente da República, três pelo presidente da Assembléia Nacional e três pelo presidente do
Senado.

Duração do cargo (mandato): nove anos (salvo os membros natos),
vedada a recondução. O Conselho é renovado por terços, a cada três anos.

Presidente do Conselho: nomeado pelo Presidente da República, dentre
os membros natos ou nomeados. Esse sistema tem levado a que todos os presidentes do
Conselho tenham tido estreita conexão com o chefe do Executivo. Não há previsão de mandato
do presidente, sendo a tradição que este tem a duração de nove anos.

Requisitos capacitários: os critérios são exclusivamente políticos, o que
tem levado a uma vinculação político-ideológica entre os membros do Conselho e as autoridades
nomeantes.

Idade mínima ou máxima: não há.

Incompatibilidades: a função de conselheiro é incompatível com as de
membro do Governo ou do Conselho Econômico e Social, bem como com todo e qualquer
mandato eleitoral. Os membros são também sujeitos às mesmas incompatibilidades profissionais
que os parlamentares, não podendo ser nomeados para um emprego público nem receber
promoções discricionárias, caso sejam servidores públicos.9

Regulamentação infraconstitucional: estabelecida em lei orgânica.
                                                          
9 FRANÇA. Conseil Constitutionnel. Présentation Générale – Composition et Organisation. Disponível em
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/le-conseil-constitutionnel/le-conseil-aujourd-
hui/presentation-generale/presentation-generale.206.html (acesso em 29/01/09).
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Término do mandato: extinção pelo decurso dos 9 anos, morte, renúncia,
suspensão dos direitos civis e políticos, incapacidade física permanente ou demissão de ofício
(démission d’office) pelo próprio Conselho.

Competências: controle de constitucionalidade abstrato e preventivo de
leis, regulamentos das Assembléias Parlamentares e tratados internacionais; juiz da repartição de
competências legislativas; juiz da repartição de competências entre o governo central e as
comunidades ultramarinas (Polinésia Francesa, Saint-Barthélemy e Saint-Martin); controle da
regularidade das eleições; competência consultiva quanto à instauração de medidas de exceção
pelo Presidente da República e em matéria eleitoral.

Efeitos das decisões: erga omnes e vinculantes para a Administração e o
Judiciário. Entretanto, se o Conselho permite a promulgação de uma lei apenas quando se dê a
esta uma determinada interpretação (interpretação segundo a Constituição), a ausência de
controle a posteriori pode permitir que os juízes interpretem a norma como quiserem,
neutralizando a decisão superior.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA ALEMANHA

Composição: dezesseis membros, divididos em dois Senados de mesma
hierarquia, com oito integrantes cada.

Vitaliciedade: inexiste.

Investidura: em cada Senado, três juízes serão escolhidos dentre os
integrantes dos tribunais federais superiores, que exerçam o cargo há mais de três anos, e os
demais, livremente. A eleição dos juízes é feita metade pelo Parlamento Federal (Bundestag) e
metade pelo Conselho Federal (Bundesrat), por maioria de dois terços. Não obstante o
componente político da escolha, os juízes têm mostrado grande independência ante as
autoridades nomeantes.

Presidência do Tribunal Constitucional: presidente e vice-presidente são
eleitos alternativamente pelo Parlamento Federal e pelo Conselho Federal.

Requisitos capacitários: direitos políticos exigíveis para acesso ao
Legislativo federal e os requisitos para o exercício da magistratura.

Idade mínima e máxima: quarenta anos e sessenta e oito anos,
respectivamente.

Garantias: as mesmas da magistratura (não-destituição e
inamovibilidade).
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Incompatibilidades: os juízes não poderão pertencer ao Parlamento
Federal, Conselho Federal ou Governo Federal, ou órgão equivalente nos Estados. Não poderão
exercer qualquer atividade profissional, exceto a de professor.

Regulamentação infraconstitucional: dada em lei federal.

Duração do cargo (mandato): doze anos, vedada a reeleição.

Impeachment: não há previsão. O Tribunal pode autorizar o Presidente
da República a demitir um de seus membros, em casos específicos.

Competências: controle de constitucionalidade abstrato e concreto de
normas, com exclusividade; recurso constitucional (interposto por qualquer do povo sob alegação
de violação aos direitos fundamentais); conflitos entre órgãos; conflitos federativos; julgamento
do Presidente da República; transferência de magistrados; perda de direitos fundamentais e
proibição de partidos em caso de abuso contra a ordem democrática. A lei poderá conferir outras
competências ao Bundesverfassungsgericht.

Efeitos das decisões: no recurso constitucional, anula-se a decisão ou ato
administrativo; no controle de constitucionalidade abstrato ou difuso, a decisão tem efeitos (via
de regra) ex tunc e vinculantes.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE PORTUGAL

Composição: treze juízes, divididos em duas seções não especializadas e
de igual hierarquia.

Vitaliciedade: inexiste.

Investidura: dez juízes são escolhidos pela Assembléia da República
mediante eleição, três juízes são escolhidos (‘cooptados”) pelo próprio Tribunal.

Presidência do Tribunal Constitucional: eleitos por seus pares para um
mandato de dois anos, permitida a recondução.

Requisitos capacitários: seis dentre os juízes designados pela Assembleia
da República ou cooptados são obrigatoriamente escolhidos dentre juízes dos demais tribunais e
os restantes, dentre juristas.

Idade mínima ou máxima: não há, assim como não há aposentadoria
compulsória.

Garantias: independência, inamovibilidade, imparcialidade e
irresponsabilidade por suas decisões.
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Incompatibilidades: as mesmas da magistratura. Não podem
desempenhar qualquer função pública ou privada, salvo magistério e pesquisa científica jurídica,
nem atividade político-partidária.

Regulamentação infraconstitucional: dada em lei orgânica.

Mandato: nove anos, sem renovação.

Impeachment: não há previsão.

Competências: controle de constitucionalidade de atos normativos
(preventivo e repressivo, abstrato e concreto, por ação e omissão); controle de legalidade;
proteção de direitos fundamentais (controle difuso); controle das eleições, referendos e
plebiscitos. Controle da competência constitucional e da atuação dos poderes públicos. Outras
competências poderão ser acrescentadas por lei infraconstitucional. O controle difuso de
constitucionalidade é franqueado a todos os tribunais. Quando a mesma norma for julgada
inconstitucional por três vezes, poderá o Tribunal instaurar o processo abstrato de controle, cuja
decisão terá força obrigatória geral.

Efeitos da decisão: na fiscalização preventiva, deverá a norma ser vetada
pelo Presidente da República ou pelo Ministro; na fiscalização repressiva abstrata, decisão erga
omnes, ex tunc (salvo disposição em contrário), repristinatória (salvo disposição em contrário) e
com valor de lei para pessoas físicas e coletivas, assim como para os poderes públicos, para o
legislador e o próprio Tribunal; no controle repressivo concreto, efeitos ex tunc e inter partes,
vinculando o tribunal a quo; no controle por omissão, dará o Tribunal ciência ao Poder
competente, sem qualquer efeito prático.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA ESPANHA

Composição: doze membros.

Investidura: nomeados pelo rei mediante decreto real, por proposta das
Câmaras que integram as Cortes Gerais (quatro pelo Congresso e quatro pelo Senado), do
Governo (dois) e do Conselho Geral do Poder Judicial (dois).

Vitaliciedade: não há.

Mandato: nove anos.

Requisitos capacitários: podem compor o Tribunal cidadãos espanhóis
que sejam magistrados ou fiscais (Ministério Público), professores universitários, funcionários
públicos ou advogados, todos juristas de reconhecida competência com mais de quize anos de
exercício profissional.
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Regulamentação infraconstitucional: dada em lei orgânica. A competência
poderá ser ampliada por norma infraconstitucional.

Competências: controle de constitucionalidade de leis nacionais ou das
comunidades autônomas, com exclusividade (tanto na modalidade concentrada e abstrata, pelo
recurso de inconstitucionalidade, como na incidental, pela questão constitucional, levantada nas
instâncias inferiores); julgamento de conflitos entre as comunidades autônomas (entre si ou com
o governo central) ou entre os órgãos constitucionais do Estado; conflitos em defesa da
autonomia local de municípios e províncias; controle preventivo de constitucionalidade de
tratados internacionais; recurso de amparo, interposto por qualquer pessoa em defesa de direitos
fundamentais.10

CORTE CONSTITUCIONAL DA BÉLGICA

Composição: doze juízes.

Investidura: os juízes são nomeados pelo rei para uma investidura
vitalícia, a partir de uma lista dupla apresentada alternativamente pela Câmara de Representantes e
o Senado. A lista é adotada mediante aprovação de pelo menos dois terços dos membros
presentes. Seis juízes são francófonos e os outros seis são flamengos, sendo que um dos juízes
deve ter conhecimento suficiente do alemão. Em cada grupo lingüístico, três juízes devem possuir
uma experiência de cinco anos pelo menos como membro de uma assembléia parlamentar e
outros três devem ter exercido profissão jurídica (magistério ou carreira judiciária).

Idade mínima e máxima: quarenta anos no mínimo, com aposentadoria a
partir dos setenta anos.

Vitaliciedade: os juízes são investidos em caráter vitalício.

Presidente da Corte Constitucional: cada grupo lingüístico elege um
presidente, que assume por um período de um ano.

Regulamentação infraconstitucional: dada por lei especial, que dispõe
sobre a competência, a organização, o funcionamento, o procedimento e os efeitos das decisões
da Corte.

Incompatibilidades: é vedado o exercício de funções judiciais, mandatos
eletivos ou qualquer outra função pública de ordem política ou administrativa, notariado ou
oficial de justiça, advocacia, militar ou ministro religioso. Ressalva-se o exercício do magistério.

                                                          
10 ESPANHA. Tribunal Constitucional de España. Disponível em http://www.tribunalconstitucional.es/index.html
[acesso em 2/02/09].
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Competência: controle concentrado de constitucionalidade de normas
com força de lei, editadas pelo governo federal (leis), das comunidades e regiões (decretos e
ordenanças). Esse controle incide exclusivamente em matéria de competências federativas,
direitos e liberdades fundamentais, princípios da legalidade e igualdade em matéria fiscal, e
proteção aos estrangeiros. A Corte pode ser provocada (a) por autoridades designadas ou por
pessoas que demonstrem interesse (recours en annulation), ou, (b) a título prejudicial, por todas as
jurisdições inferiores.

Efeitos das decisões: no recours en annulation, a norma atacada é parcial ou
totalmente anulada, com efeitos erga omnes e retroativos (salvo decisão em contrário). Se o recurso
é rejeitado, a decisão é vinculante para todas as jurisdições inferiores. As decisões judiciais
fundadas em norma declarada inconstitucional pela  Corte podem ser objeto de retratação no
prazo de seis meses, a contar da declaração de inconstitucionalidade, mediante provocação do
Ministério Público ou das partes interessadas. Na questão prejudicial, a decisão para o caso
específico é vinculante para todas as jurisdições inferiores, e a norma subsiste no ordenamento
jurídico (entretanto, um recours en annulation pode ser ajuizado no prazo de seis meses).11

CORTE CONSTITUCIONAL DA ITÁLIA

Composição: quinze membros.

Investidura: os juízes são indicados um terço pelo Parlamento, mediante
maioria qualificada, um terço pelo Presidente da República e um terço pelas “magistraturas
supremas ordinárias e administrativas”. Quanto à escolha pelas magistraturas supremas, três juízes
são escolhidos pela Corte de Cassação, um pelo Conselho de Estado e um pela Corte de Contas.

Requisitos capacitários: os juízes são escolhidos dentre magistrados,
mesmo aposentados, das jurisdições superiores ordinárias e administrativas, professores
universitários e advogados com no mínimo vinte e cinco anos de exercício profissional.

Presidente da Corte Constitucional: escolhido por seus pares dentre seus
integrantes, para um período de três anos, renovável.

Mandato: nove anos, não renovável.

Vitaliciedade: inexiste.

Incompatibilidades: o cargo é incompatível com o exercício de qualquer
outra atividade política, profissional ou de ensino.

                                                          
11 BÉLGICA. Cour Constitutionnelle de Belgique. Disponível em http://www.arbitrage.be/fr/common/home.html
[acesso em 3/02/09].
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Limite de idade: não há.

Imunidades: as mesmas dos parlamentares. Os juízes só podem ser
julgados ou demitidos por decisão da própria Corte.

Regulamentação infraconstitucional: dada em leis constitucionais.

Competências: controle de constitucionalidade preventivo e a posteriori,
concentrado (por via de ação ou por remessa dos autos pelos tribunais inferiores e juízes
ordinários). A questão constitucional incidental remetida pelas instâncias inferiores deverá ser
considerada relevante (rilevanza), sob pena de inadmissibilidade.

Efeitos da decisão: somente as decisões de anulação tem autoridade de
coisa julgada, derrogando ex nunc os dispositivos declarados inconstitucionais. As decisões de
rejeição não fazem coisa julgada, permitindo a reapresentação da questão perante a Corte.  O
tribunal, entretanto, possui uma complexa jurisprudência que admite inúmeros efeitos às suas
decisões, tais como a exclusão de uma dada interpretação constitucional (“sentenças
interpretativas de rejeição”), ou a declaração da inconstitucionalidade de uma omissão do
legislador (“aditivas de princípio”).12

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA POLÔNIA

Composição: quinze juízes.

Investidura: os juízes são escolhidos pelo Parlamento (Sejm), mediante
indicação de cinquenta Deputados ou do Presidium, e nomeados por resolução do Parlamento
aprovada por maioria absoluta, estando presentes ao menos metade dos Deputados.

Mandato: nove anos, não renovável.

Requisitos capacitários: os candidatos deve distinguir-se por seu
conhecimento jurídico e possuir as qualificações necessárias para ocupar o posto de juiz da Corte
Suprema ou da Corte Suprema Administrativa.

Garantias: as mesmas da magistratura. O processo criminal contra os
membros depende de licença do Tribunal.

Destituição: apenas nos casos de morte, renúncia, inabilitação médica
comprovada, condenação criminal definitiva ou decisão disciplinar do próprio Tribunal.

                                                          
12 FAVOREU, Louis. As Cortes Constitucionais. São Paulo: Landy Editora, 2004, p. 77 e ss.
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Incompatibilidades: os magistrados do Tribunal Constitucional não
podem exercer cargos públicos e atividade política, ou qualquer atividade pública incompatível
com o princípio da independência judicial.

Presidente e Vice-Presidente: nomeados pelo Presidente da República
entre candidatos apresentados pela Assembléia Geral de Magistrados do Tribunal Constitucional.

Competências: controle concentrado da constitucionalidade e da
hiearquia dos atos normativos, a priori e a posteriori, nas modalidades  abstrata (por iniciativa dos
órgãos constitucionais de Estado) e concreta (submetidas à consideração preliminar de um único
juiz do Tribunal, por iniciativa do Conselho Nacional do Judiciário, dos governos locais, de
sindicatos e organizações laborais de âmbito nacional, de igrejas e organizações religiosas; todos
os juízes e tribunais são legitimados a remeter uma questão constitucional ao Tribunal
Constitucional, suspendendo-se o processo); julgamento de reclamações constitucionais
(constitutional complaints), por iniciativa de qualquer do povo, sob alegação de infringência de
direitos individuais; controle de constitucionalidade da atividade de partidos políticos; julgamento
de impedimentos do Presidente da República para o cargo e de conflitos de competência entre
órgãos constitucionais. As competências do Tribunal Constitucional são exaustivas e não podem
ser ampliadas em norma infraconstitucional.

Efeitos das decisões: no controle preventivo, o Presidente é obrigado
pela decisão da Corte, seja a promulgar a norma ou a recusar-lhe vigência, total ou parcialmente;
no controle repressivo, a declaração de inconstitucionalidade retira a exigibilidade da norma ex
nunc, a partir da publicação da decisão, podendo o Tribunal fixar outro termo inicial futuro
(notadamente para preservar as finanças públicas em questões fiscais). Já que a norma não é
considerada nula ab initio, processos já transitados em julgado podem ser reabertos e revistos,
mediante iniciativa das partes e, em certos casos, do Procurador-Geral do Ministério Público. Nas
reclamações constitucionais, a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos erga omnes, mas a
decisão a quo não é invalidada, sendo necessário procedimento ordinário posterior com essa
finalidade. A jurisprudência da corte reconhece ainda a inconstitucionalidade parcial e a
interpretação conforme a Constituição. Todas as decisões do Tribunal têm efeitos erga omnes.13

CORTE CONSTITUCIONAL DA REPÚBLICA CHECA

Composição: 15 juízes.

Investidura: os membros são nomeados pelo Presidente da República,
com aprovação do Senado.
                                                          
13 POLÔNIA. Constitutional Tribunal. Disponível em http://www.trybunal.gov.pl/eng/index.htm [acesso em
06/02/09].
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Presidente e Vice-Presidentes (dois): nomeados pelo Presidente da
República, dentre os membros da Corte.

Mandato: dez anos, renovável.

Requisitos capacitários: caráter irreprochável, elegilidade para o Senado.

Idade mínima ou máxima: quarenta anos, no mínimo (condição de
elegibilidade para o Senado), formação universitária em Direito, exercício de profissão jurídica por
pelo menos dez anos.

Incompatibilidades: o membro da Corte não poderá ser membro de
partido político, exercer qualquer atividade remunerada ou lucrativa, exceto a administração de
seus bens ou atividades acadêmicas, literárias, artísticas ou de magistério.

Destituição dos juízes: por renúncia, perda da eligibilidade para o Senado,
condenação definitiva por crime doloso, ou por decisão disciplinar do tribunal pleno.

Competências: controle concentrado repressivo de constitucionalidade
dos atos normativos, abstrato ou incidental; controle concentrado preventivo de
constitucionalidade de tratados internacionais; reclamações constitucionais, promovidas por
qualquer do povo quanto à violação de seus direitos fundamentais, por governos locais ou
regionais quanto à sua autonomia, ou por partidos políticos quanto à sua dissolução ou suas
atividades. A Corte é ainda competente para decidir sobre o impeachment e a incapacitação do
Presidente da República; eleição e elegibilidade dos membros do Parlamento;  disputas
jurisdicionais entre órgãos do Estado e regiões autônomas; procedimentos relativos a medidas
implementadoras de decisões de tribunais internacionais.

Efeitos das decisões: derrogatórios (em parte ou no todo), ex nunc (salvo
decisão em contrário) e erga omnes. Apenas em caso de condenação criminal, a declaração de
inconstitucionalidade permite a revisão do processo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DO CHILE

Composição: dez Ministros.

Investidura: três Ministros são de livre designação pelo Presidente da
República; quatro são eleitos pelo Congresso, sendo dois nomeados diretamente pelo Senado e
dois nomeados pelo Senado mediante proposta da Câmara dos Deputados; três são designados
diretamente pela Corte Suprema, em votação secreta.
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Presidente do Tribunal Constitucional: eleito por seus membros, por
maioria simples, para um mandato de dois anos, permitida uma reeleição subseqüente.

Mandato: nove anos, vedada a recondução, com aposentadoria
compulsória aos setenta e cinco anos. O Tribunal renova-se parcialmente a cada três anos.

Requisitos capacitários: os integrantes deverão ter o título de advogado
há pelo menos quinze anos e ter-se destacado na atividade profissional, universitária ou pública,
não podendo incidir em nenhum dos impedimentos para o exercício da magistratura.

Regulamentação infraconstitucional: dada por lei complementar.

Competências: controle concentrado de constitucionalidade preventivo e
posterior, abstrato e concreto, de normas legais e regulamentares (decretos e resoluções). O
controle repressivo se exerce por via de requerimentos de inaplicabilidade (via incidental e
concreta) ou por ações de inconstitucionalidade (via abstrata). O controle preventivo pode ser
facultativo, a requerimento das autoridades legitimadas, ou obrigatório, quanto a leis
interpretativas da Constituição, leis orgânicas constitucionais e tratados internacionais que
contenham normas próprias destas últimas. O Tribunal controla preventiva e facultativamente os
projetos de reforma constitucional e os tratados internacionais submetidos à apreciação do
Congresso. Decide também questões de constitucionalidade relativas a acórdãos dos Tribunais
Superiores de Justiça (Corte Suprema e Cortes de Apelações) e do Tribunal Qualificador de
Eleições. Outras competências: julgamento de conflitos de competências entre autoridades
judiciais e políticas ou administrativas; apreciação de inabilitações, incompatibilidades e causas de
cessação de mandatos eletivos; declaração de inconstitucionalidade de organizações, movimentos
ou partidos políticos, assim como julgamento das autoridades públicas que deram causa a essa
inconstitucionalidade.

Efeitos das decisões: o projeto de lei declarado inconstitucional não
poderá ser promulgado; no controle a posteriori, a decisão tem efeitos derrogatórios erga omnes e ex
nunc (controle abstrato), ou apenas inter partes (controle incidental).14

                                                          
14 CHILE. Tribunal Constitucional. Disponível em http://www.tribunalconstitucional.cl/ [acesso em 03/02/09].
ALCALÁ, Humberto Nogueira. “La ampliação de las competencias de control de constitucionalidad del Tribunal
Constitucional chileno y la ampliación de la fuerza normativa de sus sentencias de acuerdo con la reforma
constitucional de 2005”. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional , vol. 6, 2006. Disponível em
http://www.iidpc.org/revistas/6/289_311.pdf [acesso em 03/02/09].
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA COLÔMBIA

Composição: nove juízes.

Investidura: os juízes são nomeados pelo Senado mediante lista tríplice
apresentada pelo Presidente da República, pela Corte Suprema e pelo Conselho de Estado. Cada
órgão indica três membros. O número de juízes é fixado em norma infraconstitucional.

Mandato: oito anos, não renovável..

Requisitos capacitários: ser colombiano nato no exercício de seus
direitos; ser advogado; não ter sido condenado por sentença judicial a pena privativa de liberdade,
salvo crimes culposos; ter exercido por pelo menos dez anos cargo no Judiciário, Ministério
Público, advocacia ou cátedra de ensino jurídico.

Impedimentos: não podem ser candidatos aqueles que no ano anterior à
eleição tenham exercido cargos de Ministro de Estado ou juiz da Suprema Corte de Justiça ou
Conselho de Estado. Ao Governo é vedado oferecer qualquer cargo público aos juízes do
Tribunal Constitucional, durante o exercício da função e até um ano após sua saída.

Competências: controle concentrado e difuso de constitucionalidade (este
último recursal, apenas quanto a direitos constitucionais) de leis, decretos com força de lei e atos
legislativos de reforma da Constituição; julgamento da constitucionalidade da convocação de
referendo ou Assembléia Constituinte para reforma da Constituição, de referendos e plebiscitos
nacionais; controle de constitucionalidade dos decretos governamentais durante o estado de
exceção; controle preventivo de constitucionalidade de projetos de lei; decisão sobre a
exeqüibilidade de tratados internacionais.

Efeitos da decisão: nos casos de ação constitucional e revisão prévia, via
de regra erga omnes e ex nunc; na tutela de direitos constitucionais (competência revisional), inter

partes. A motivação das decisões constitui critério auxiliar para a atividade judicial e para a
aplicação do direito em geral. O Tribunal pode declarar a inconstitucionalidade formal do ato
legislativo por vício sanável, devolvendo-o ao Congresso para posterior análise da
inconstitucionalidade material, como também decidir sobre os efeitos ex tunc ou ex nunc de seus
julgados.15

                                                          
15 COLÔMBIA. Corte Constitucional. Disponível em http://www.corteconstitucional.gov.co/ [acesso em 04/02/09].
ROMAN, Flávio José. “O Supremo Tribunal Federal Brasileiro e outros Tribunais constitucionais sul-americanos:
breve estudo comparado”. In Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 15, nº 58, jan.-mar./2007, p. 51-77.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DO PERU

Composição: sete juízes.

Investidura: os membros são eleitos e nomeados pelo Congresso
Nacional, mediante quorum de dois terços.

Mandato: cinco anos, vedada a reeleição imediata.

Requisitos capacitários: nacionalidade peruana originária; gozo dos
direitos políticos; exercício anterior de cargo na Corte Superior ou Fiscal Superior por no mínimo
dez anos, ou exercício da advocacia ou magistério jurídico por pelo menos quinze anos.

Idade mínima e máxima: quarenta e cinco anos, no mínimo.

Impedimentos: não podem ser eleitos para o Tribunal os juízes ou fiscais
que tenham deixado o cargo há menos de um ano ou que tenham sido destituídos por medida
disciplinar; os advogados que tenham sido inabilitados por sentença judicial ou resolução do
Congresso; os que tenham sido processados ou condenados por crime doloso; os insolventes ou
falidos; os que hajam exercido cargos políticos ou de confiança em governos de fato.

Competências: controle concentrado  de constitucionalidade (ações de
inconstitucionalidade); controle incidental (recursal) de constitucionalidade, apenas nos chamados
processos constitucionais: habeas corpus, amparo, habeas data e ação de cumprimento; julgamento de
conflitos de competências ou atribuições constitucionais. Note-se que o controle de
constitucionalidade peruano é duplo ou paralelo, havendo um sistema difuso realizado por todo o
Judiciário, à americana, e um sistema concentrado em um tribunal constitucional, à européia.

Efeitos das decisões: ex nunc e vinculantes. No caso de
inconstitucionalidade de natureza tributária, o Tribunal poderá diferir os efeitos da decisão no
tempo. Vale destacar que o Peru é o único país da América Latina a possuir um Código de
Processo Constitucional, que regula o contencioso constitucional naquele país.16

                                                          
16 PERU. Tribunal Constitucional. Disponível em http://www.tc.gob.pe//infotc.html#11 [acesso em 04/02/09].
ROMAN, Flávio José, op. cit. ALCALÁ, Humberto Nogueira. “Competencias de tribunales constitucionales de
América del Sur”. In Revista Jurídica da Facultade de Direito de Curitiba, ano 18, nº 16, 2003, p. 101-124.
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SUPREMA CORTE DO JAPÃO

Composição: quinze juízes, dentre os quais um presidente. A Corte é
dividida em três Câmaras, com cinco magistrados cada.

Investidura: os juízes são nomeados pelo Gabinete, mediante atestação
do Imperador. Vale destacar que a nomeação dos magistrados da Suprema Corte é sujeita a
referendo popular na primeira eleição geral seguinte à investidura no cargo, repetindo-se a cada
dez anos.

Presidente da Suprema Corte: nomeado pelo Imperador, segundo
indicação do Gabinete.

Requisitos capacitários: os juízes devem ser nomeados dentre pessoas
com larga experiência jurídica. No mínimo dez juízes são escolhidos dentre aqueles que tenham se
distinguido como juízes, promotores, advogados ou professores de Direito; os restantes não
necessitam ser juristas.

Idade mínima ou máxima: aposentadoria compulsória aos setenta anos.

Competências: controle difuso de constitucionalidade; competência
recursal ordinária, como instância final (court of last resort) no sistema judicial japonês; julgamento
de impeachment dos comissários do National Personnel Authority (órgão de administração de
pessoal, composto de três comissários nomeados pelo Gabinete, mediante aprovação da Dieta e
atestação do Imperador).17

CORTE CONSTITUCIONAL DA CORÉIA

Composição: nove juízes, dentre os quais um presidente. Três membros
são escolhidos pelo Presidente da República, três são eleitos pela Assembléia Nacional e três,
designados pelo Presidente da Suprema Corte. Todos são empossados pelo Presidente da
República.

Presidente da Suprema Corte: designado pelo Presidente da República,
mediante aprovação da Assembléia Nacional.

Requisitos capacitários: os juízes são escolhidos dentre juízes,
promotores, advogados, agentes públicos com funções jurídicas e professores de Direito, todos
com exercício profissional de pelo menos quinze anos.

                                                          
17 JAPÃO. Supreme Court of Japan. “Overview of the Judicial System in Japan”. Disponível em
http://www.courts.go.jp/english/system/system.html#02 [acesso em 05/02/09].
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Idade mínima e máxima: quarenta anos, no mínimo, e sessenta e cinco
anos, no máximo.

Mandato: seis anos, renovável.

Incompatibilidades: os juízes são incompatíveis com o exercício de
atividade comercial e com os cargos de membro da Assembléia Nacional, servidor público dos
três Poderes e conselheiro ou empregado de corporação ou associação.

Competências: controle concentrado de constitucionalidade; julgamento
de conflitos de competência entre órgãos governamentais; impeachment de altas autoridades
estatais e dissolução de partidos políticos. Prevê-se um recurso constitucional quanto a direitos
individuais fundamentais, ajuizado por qualquer do povo (constitutional complaint), contra ação ou
omissão dos poderes públicos, sujeito a um exame de admissibilidade por uma Câmara de três
juízes (Small Bench).

Efeitos das decisões: no controle de constitucionalidade, efeito
derrogatório ex nunc e vinculante para o Judiciário, organizações estatais e governos locais. As
normas de natureza penal são derrogadas retroativamente. No recurso constitucional, efeito
vinculante para os órgãos do Estado e governos locais.18

CORTE CONSTITUCIONAL DA ÁFRICA DO SUL

Composição: onze juízes.

Investidura: os juízes são nomeados pelo Presidente da República, após
consulta ao Juiz Presidente da Corte Constitucional e aos líderes dos partidos políticos
representados no Parlamento, a partir de uma lista com três ou mais nomes, elaborada pela
Comissão de Serviço Judicial (Judicial Service Commission).

Mandato: de 12 a 15 anos, não renovável.

Impedimentos: os juízes não podem ser membros do Parlamento, do
Governo ou de partidos políticos.

Competência: controle por via de ação direta (excepcionalmente) e difuso
(recursal) de constitucionalidade, sujeito a um exame de admissibilidade (leave to appeal); controle
preventivo de constitucionalidade de projetos de lei nacionais e provinciais; certificação das
Constituições provinciais.

                                                          
18 CORÉIA. Constitutional Court of Korea. Disponível em http://www.ccourt.go.kr/home/english/index.jsp [acesso em
05/02/09.
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CORTE CONSTITUCIONAL DA TURQUIA

Composição: onze juízes titulares e quatro substitutos.

Investidura: o Presidente da República nomeia dois juízes titulares e dois
substitutos dentre os juízes da Corte de Cassação, dois juízes regulares e um substituto dentre os
membros do Conselho de Estado e um juiz cada dentre os membros da Corte Militar de
Cassação, Alta Corte Militar Administrativa e do Tribunal de Contas. Os candidatos são
selecionados em uma lista tríplice elaborada pelo plenário do tribunal respectivo. Finalmente, o
Presidente da República nomeia um juiz dentre uma lista tríplice de professores universitários
apresentada pelo Conselho de Alta Educação, e três juízes titulares e um substitutito dentre
servidores públicos e advogados.

Presidente e Vice-Presidente: eleitos por seus pares, dentre os juízes da
Corte, para um mandato renovável.

Vitaliciedade: os magistrados exercem suas funções até a aposentadoria,
aos sessenta e cinco anos. Podem ser removidos do cargo por falta que importe demissão da
função judicial, ou por razões de saúde.

Impedimentos: a função de juiz da Corte Constitucional é incompatível
com toda e qualquer função pública ou privada.

Competências: controle abstrato de constitucionalidade (ação de
anulação), mediante iniciativa dos órgãos constitucionalmente legitimados; controle incidental de
constitucionalidade (objeção constitucional), por iniciativa dos juízes e tribunais inferiores, após
provocação da parte; controle de constitucionalidade, quanto ao aspecto formal, das emendas à
Constituição (por dois terços da Corte). Não há controle de constitucionalidade quanto aos
tratados internacionais incorporados ao ordenamento legal turco. No controle incidental, (a) a
Corte deve prolatar a decisão no prazo máximo de cinco meses, sob pena de a causa ser decidida
pelo juízo inferior (a quo), e (b) uma vez rejeitada, a inconstitucionalidade não poderá ser
novamente alegada antes de transcorridos dez anos da publicação da decisão. Outras funções da
Corte incluem: julgamento de altas autoridades públicas, auditoria e dissolução de partidos
políticos, julgamento recursal da suspensão de prerrogativas ou da perda de mandato de
parlamentares.

Efeitos das decisões: no controle de constitucionalidade, efeitos
derrogatórios, ex nunc e vinculantes para todos os Poderes. A Corte poderá diferir a eficácia da
decisão em até um ano.19

                                                          
19 TURQUIA. The Constitutional Court of Turkey. Disponível em
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/engconst/COURT.HTM [acesso em 05/02/09].
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CONSELHO CONSTITUCIONAL DO LÍBANO

Composição: dez juízes.

Investidura: metade dos membros é designada pela Câmara dos
Deputados, escolhendo-se os nomes em dois turnos de votação; a outra metade, pelo Conselho
de Ministros, por maioria de dois terços.

Requisitos capacitários: os juízes são escolhidos entre magistrados
(judiciários ou administrativos), professores de Direito e advogados, todos com pelo menos vinte
anos de exercício profissional.

Mandato: seis anos, não renovável e insuscetível de redução.

Presidente e Vice-Presidente: eleitos por seus pares, para um mandato de
três anos, renovável.

Incompatibilidades: as funções de membro do Conselho Constitucional
são incompatíveis com as de membro do Governo e da Câmara dos Deputados, bem como de
todo e qualquer cargo público ou atividade privada remunerada, salvo a representação do Líbano
em congressos internacionais ou o ensino jurídico. A infrigência dessas incompatibilidades
acarreta demissão de ofício, por decisão do Conselho, mediante maioria qualificada (sete
membros).

Regulamentação infraconstitucional: dada em lei ordinária, que dispõe de
forma abrangente sobre a instituição.

Competências: controle concentrado da constitucionalidade e da
hierarquia das leis e textos com força legal, por via de ação ou de exceção de
inconstitucionalidade, mediante iniciativa dos Presidentes da República, da Câmara dos
Deputados, do Conselho de Ministros ou de dez Deputados, pelo menos. Os chefes de
comunidades religiosas legalmente reconhecidas têm legimidade perante o Conselho em matéria
de estatuto pessoal, liberdade de consciência, de exercício de culto e de ensino religioso. Compete
ainda ao Conselho conhecer da validade e regularidade das eleições presidenciais e parlamentares
(contencioso eleitoral).

Efeitos das decisões: declaração de nulidade da norma, parcial ou
totalmente,  com coisa julgada vinculante para todas as instâncias judiciárias e administrativas.20

                                                          
20 LÍBANO. Conseil Constitutionnel. Disponível em http://www.conseil-constitutionnel.gov.lb/fr/index.html [acesso
em 06/02/09].
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