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1. RESUMO 

 

O artigo tem como objetivo estudar os elementos fundamentais do papel do 

STF em sua função atípica, a de legislar, que tem se convertido em praxe na ausência 

de legislação específica. Compete ao STF, interpretar e proteger as normas estabe-

lecidas pela Constituição Federal, e não, agir como se fosse o Congresso Nacional. A 

metodologia aplicada foi a dedutiva, com análise bibliográfica em livros, artigos, leis e 

jurisprudências relacionadas ao tema. A discussão torna-se pertinente, pois é o Pre-

sidente da República quem indica a composição de todo o STF, a mais alta corte do 

Poder Judiciário. Enquanto que no Congresso Nacional, a Casa Legislativa por exce-

lência, os parlamentares são eleitos pelo povo, e representantes de suas vontades. 

Logicamente, seria mais correto ouvir a Casa eleita pelo povo, em detrimento da Casa 

que, em tese, pode representar a vontade de apenas 11 pessoas, ou ainda, a vontade 

daquele que os indicou. Esta cúpula vem realizando súmulas, obrigando todos os tri-

bunais a aceitá-las; fazendo daquilo que deveria ser a exceção, a regra. Portanto, 

conclui-se que não há separação de poderes, e o STF exerce de forma indevida ou, 

no mínimo de forma exagerada, sua função atípica, pois este tem ferramentas sufici-

entes para solucionar conflitos e mencionar o direito no caso concreto.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário, e compete 

a ele interpretar e proteger as normas estabelecidas pela Constituição Federal. Este 

não pode agir como se fosse o Congresso Nacional, editando leis, atos normativos 

primários ou Súmula Vinculante que tem força de lei, assumindo o papel do Legislativo. 

Sua função típica é julgar, aplicando a lei ao caso concreto que lhe é posto, 

solucionando os conflitos que lhe são apresentados. Como função atípica, pratica o 

Poder Judiciário, atos de natureza legislativa, quando, por exemplo, estabelece o 

regimento interno de seus tribunais. 

O STF, órgão do Poder Judiciário, tem previsão expressa na Constituição 

Federal de 1988, a qual, em seu Art. 102 caput menciona: “Compete ao Supremo 

Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição”. Está clara sua função de 

guardião e zelador da correta aplicação e interpretação da Constituição. 

Já o Art. 59 da mesma Constituição, define as funções do Legislativo, que 



abarcam a elaboração de: emendas à Constituição; leis complementares; leis 

ordinárias; leis delegadas; medidas provisórias; decretos legislativos; e resoluções. 

Portanto, a substituição dos Parlamentares, cujos mandatos foram outorgados 

pelo povo, por Ministros, escolhidos pelo Presidente da República, corrói o Estado 

Democrático de direito, pois esses Ministros não possuem legitimidade constitucional 

para legislar. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar que o Brasil tem usado de 

um perigoso artifício para resoluções de conflitos. Perigoso, em primeiro lugar, para a 

continuidade do próprio sistema democrático. Perigoso, em segundo lugar, por colocar 

nas mãos de pouquíssimas pessoas, decisões de tão grande envergadura. 

O objetivo é despertar as consciências para um questionamento mais 

aprofundado sobre o real papel do Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da 

Constituição. A questão principal repousa exatamente nesse fato: ser o guardião não 

pode significar estar acima do próprio texto constitucional. Ademais, o STF tem agido 

como legislador em temas como Aborto e Casamento Homoafetivo. É inegável que 

deva haver novas legislações sobre temas tão caros à sociedade hodierna. Inegável 

também, é o fato de que novas diretrizes ordenatórias devam ser discutidas pelo 

Legislativo, e não por apenas 11 ministros. 

Nesses casos específicos - aborto e casamento homoafetivo - o STF 

intenciona subverter a vontade do constituinte, originário representante das vontades 

do povo, e por conseguinte, subverter a vontade do povo brasileiro. Objetivo 

demonstrar que, casos tão importantes quanto esses, devem ser tratados, não pelo 

STF, mas pelos legisladores. 

Ou seria o caso de estarmos diante de uma democracia não mais tripartite, 

mas quadripartite? Nesse caso, o STF seria a encarnação do antigo Poder Moderador, 

e como seu mandatário, estaria acima da Constituição e da vontade do povo? 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada foi a dedutiva, com análise bibliográfica em livros, 

artigos, leis e jurisprudências relacionadas ao tema. 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Competência do Supremo Tribunal Federal 

 

O Supremo Tribunal Federal é o órgão judiciário cujas decisões são proferidas 

em última instância. É a Corte máxima que tem competência e jurisdição sobre todo 

o território nacional. A este órgão compete julgar os Recursos Ordinários e 

Extraordinários oriundos das decisões de outros Tribunais, sem possibilitar outro 

recurso das decisões proferidas do Supremo Tribunal Federal. 

O Art. 101 caput, da Constituição Federal menciona: “O Supremo Tribunal 

Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta 

e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 

reputação ilibada. Parágrafo único: Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão 

nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria 

absoluta do Senado Federal”. 

O Art. 102, da Constituição Brasileira de 1988 descreve sua competência: 

“inciso I- processar e julgar, originariamente: b) nas infrações penais comuns, o 

Presidente da República, o Vice-presidente, os Membros do Congresso Nacional, 

seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; c) nas infrações penais 

comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes 

da Marinha, do Exército e da Aeronáutica”. 

Conforme menciona no Art. 96 da Constituição Federal: “Compete 

privativamente: I- aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus 

regimentos internos”. Esta é a função atípica de natureza legislativa do STF, e não a 

função de agir como produtores da Lei. 

 Assim, pode-se afirmar a dupla função do STF, pois, sendo a Corte Suprema, 

julga em última instância recursos provenientes de outros Tribunais e, ou do próprio 

STF, sem possibilitar qualquer recurso da decisão proferida, e também sendo o 

tribunal constitucional, processa e julga ações destinadas a guardar a Constituição de 

violações. 

 

5.2 Independência dos poderes 

 



A separação dos poderes é prevista pela Constituição Federal, de forma 

Tripartite, sendo dividida entre Legislativo, Judiciário e Executivo. É também, no 

ordenamento jurídico pátrio, prevista constitucionalmente como cláusula pétrea, não 

podendo ter, em hipótese alguma, sua aplicabilidade afastada. 

É um princípio geral do Direito Constitucional, que deve ser analisado, como 

forma de atender à manutenção do organismo estatal e ao Constitucionalismo. Para 

não haver um controle de um poder sobre o outro é que existe a doutrina da 

Separação dos Poderes, a fim de que a ordem constitucional alcance sua totalidade. 

[...] todo homem que tem poder é levado a abusar dele. Vai até onde 
encontrar limites. Quem diria! A própria virtude precisa de limites. Para 
que não possam abusar do poder, pela disposição das coisas, o poder 
freie o poder. (MONTESQUIEU, 1987, p. 136) 

É justamente para que o poder freie o poder, que no Brasil foi adotada a 

separação tripartite de poder, como forma de organizar a função estatal e está 

consagrada na Constituição Federal, em seu Art. 2°: “São Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

Os três poderes que compõem a estruturação estatal brasileira, são 

independentes e não devem se submeter uns aos outros, devendo ter autonomia e 

serem harmônicos, comprometendo-se a obedecerem aos critérios adotados, 

possibilitando a coexistência entre eles. Entretanto, ao se estudar a forma como estão 

dispostos os poderes no Brasil, não é isso, de fato que se observa. Há uma evidente 

superioridade do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. 

A forma de composição de como os Ministros do STF são escolhidos, 

estabelece um vínculo indesejado entre o Ministro indicado e o Presidente da 

República que o indicou. Este vínculo acaba por ferir, inevitavelmente, a 

imparcialidade e independência que necessitaria possuir todo o juiz. 

Deve-se analisar a hipótese de que o Ministro, sendo indicado pelo Presidente 

da República, pertencente a determinado partido político, provavelmente não irá julgar 

contra este último, salvo, honrosas exceções. 

Os critérios de escolha dos ministros do Supremo não atende aos 
anseios da sociedade e se encontram ultrapassados. Pelo princípio da 
harmonia e independência entre poderes, nenhum dos três poderes 
pode fazer o que bem entender sem que os outros dois Poderes 
interfiram de imediato, sendo que de fato são milhares de brasileiros 
que preenchem os requisitos exigidos pela Constituição. A escolha dos 
ministros do Supremo é diferente da escolha dos ministros do 
Congresso Nacional, pois os Ministros do STF têm que corroborar com 
os planos de governo. Há o perigo de transformar o Supremo Tribunal 
Federal, que é um tribunal político, [...], em um tribunal de políticos [...]. 



(HARADA, 2006, p. 28 e 29) 

Talvez por isso, nota-se, que no Brasil, há uma supremacia de um dos poderes, 

em detrimento de outros, desmoralizando a separação dos poderes que está prevista 

pela Constituição Federal. 

 

5.3 O Supremo Tribunal Federal em sua função atípica: legislando 

 

Conforme o Artigo 128, incisos I e II, do Código Penal, considera crime o 

aborto em duas hipóteses: “Não se pune o aborto praticado por médico: I- se não há 

outro meio de salvar a vida da gestante; e II- se a gravidez resulta de estupro e o 

aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 

representante legal”. 

Porém, através da análise pelo Plenário do STF, da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 54, em 12 de abril de 2012, 

considerou-se procedente a interrupção da gravidez de feto anencefálico como 

hipótese de aborto. Este criou uma terceira possibilidade ao Código Penal, permitindo 

a interrupção da gravidez em casos de anencefalia fetal. Ou seja, é o STF legislando. 

Porém, essa não é sua função, como bem lembra Ives Gandra: 

O STF não pode agir como legislador, sua função se restringe a 
interpretar leis, a processar e julgar, e não a criá-las. Prefiro o pior dos 
congressos ao melhor STF para fazer leis. (MARTINS, 2010, não 
paginado) 

Na CF é expressa a constatação do respeito dos direitos humanos, todas as 

garantias são prevista nela, o STF não pode alterá-las a sua própria vontade. 

O Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é consignatário veda 

completamente qualquer forma de aborto. Ora, este Pacto tem peso de Emenda 

Constitucional, por versar sobre direitos humanos, aceito pelas duas Casas 

legislativas e não cabendo a nenhum brasileiro, nem mesmo ao STF, desrespeitá-lo. 

Tanto é, que este mesmo STF reconheceu a autoridade do referido Pacto, ao abolir a 

prisão por dívida do depositário infiel. O que causa questionamento é o fato de o 

Supremo escolher quais artigos do Pacto ele adotará, ou não. 

O STF não pode criar uma terceira categoria com o argumento de que 
há um vácuo legislativo. O Poder Judiciário é interpretador de lei. Por 
pior que seja o Congresso Nacional, os parlamentares são 
representantes do povo e escolhidos pela população, enquanto os 
ministros do STF, por mais qualidades que tenham, são escolhidos por 
um homem só. Se a sociedade quer leis melhores, deve eleger 
melhores parlamentares. (MARTINS, 2010, não paginado) 



Outro ponto conflitante, é a decisão do STF no julgamento da ADPF 132, 

reconhecendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo, e a consequente 

criação da Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, 

a qual ampliou e inovou o objeto da ADPF, obrigando os cartórios a realizarem a 

cerimônia, quando não existe legislação específica para isso. 

O STF e o CNJ invadiram competência constitucional para a votação e 

discussão da referida questão, não havendo qualquer fundamento jurídico para que 

estes possam substituir o Poder Legislativo, ambos não tem competência para obrigar 

a realização do casamento. Estes fundamentos são corroborados pela ADI 4966/2013, 

interposta perante o STF, requerendo a inconstitucionalidade da Resolução. 

[…] o texto constitucional contém rigorosamente o que deveria conter, 
e o que o Supremo Tribunal Federal fez foi acrescentar ao texto 
situação não prevista nem pelo constituinte, nem pelo legislador, 
transformando o Pretório Excelso em autêntico constituinte derivado, 
ou seja, acrescentando disposição constitucional que o constituinte 
originário não produziu. Em outras palavras, sem o processo das duas 
votações nas duas Casas, com 3/5 de todos os segmentos do povo, a 
Suprema Corte, criou norma constitucional inexistente, acrescentando 
situações e palavras ao texto supremo, que, […] jamais foi intenção do 
constituinte acrescentar. (MARTINS, 2011, não paginado) 

Neste caso pode-se verificar claramente o abuso do STF em sua função 

atípica, pois ele está legislando, e pior, foi contra a lei maior, a CF, que em seu Art. 

226 diz: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 

3º: Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. 

Assim como, o Art. 1.514 do Código Civil menciona: “O casamento se realiza 

no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade 

de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados”. E o Art. 1.723 do C.C. 

diz que: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com 

o objetivo de constituição de família”. 

Nesse caso específico, o tema é de natureza extremamente complexa para a 

sociedade brasileira, não podendo ficar nas mãos de apenas 11 Ministros. Esse caso 

deveria ser discutido pelos representantes do povo, os verdadeiros Legisladores. “Isso 

é espaço para discussão do legislador, como se fez na Espanha e em Portugal. Lá, 

esse assunto foi discutido pelo Parlamento. O Judiciário, nesse ponto, não pode 

substituir o legislador.” (STRECK, 2011, não paginado) 

Apenas o Congresso Nacional tem poder para introduzir qualquer modificação 



na lei suprema, devendo ser, com poderes constituintes derivados (duas votações 

com 3/5 de senadores e deputados decidindo a favor). Desta forma, nenhum dos 

poderes pode invadir a esfera de atuação do outro, e o Judiciário não pode fazer leis 

permitindo o casamento homossexual. 

Para que os direitos dos homossexuais sejam respeitados (aqueles 
que o STF entendeu serem constitucionais), faz-se necessário que os 
mesmos constem na legislação pátria, ou seja, é preciso a criação de 
uma lei específica, por quem tem real direito de fazê-lo, qual seja, o 
poder Legislativo. (GINU, 2011, p. 90) 

Outro exemplo é a súmula vinculante que foi criada em 2004 com a Emenda 

Constitucional 45. É um mecanismo que obriga os juízes de todos os tribunais, a 

seguirem o entendimento adotado pelo STF, que adquiriu força de lei, não podendo 

ser contrariada. 

O Artigo 103-A caput, da Constituição Federal, define esse mecanismo: “O 

Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 

dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, 

aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder 

à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 

Esta Súmula lesa o equilíbrio da ordem constitucional, e causa ofensa ao 

princípio da separação dos Poderes, indo além de suas prerrogativas funcionais, e 

subtraindo, ainda que legalmente, competências que são atinentes a outros Poderes. 

Esse comportamento tem por fim ultrapassar sua condição de imparcialidade, para 

produzir construções normativas inconciliáveis. 

A súmula vinculante e o efeito vinculante das decisões deveriam ser 
adotados para impedir que os juízes viessem a decidir sempre que os 
fundamentos daquela decisão fossem rigorosamente os mesmos de 
quem peticionasse. Não é justo que a Justiça fique paralisada para 
que se renovem os mesmos argumentos que já foram examinados 
pelo STF, e esses argumentos sigam toda uma tramitação, 
prejudicando a Justiça até que o Supremo diga que aquele recurso 
não tem nenhum fundamento novo, ou seja, está de acordo com a 
orientação adotada pelo tribunal. Sempre que um novo aspecto fosse 
abordado sobre aquele assunto, o advogado diria: "Tenho 
conhecimento da súmula, mas estamos entrando com uma ação que 
contém matéria [argumento jurídico] que não foi examinada pelo 
Supremo." Desta maneira, o juiz não estaria impedido de examinar 
aquele aspecto, e não estancaríamos o direito. (MARTINS, 2010, não 
paginado) 

Isso ocorre quando se quer encontrar qualquer fundamento legal ou 



jurisprudencial, mesmo que seja incompatível com os requisitos do caso, somente 

para justificar a adoção de uma decisão já predefinida ideologicamente. O STF passa 

claramente de sua competência, realiza o papel do Legislativo, e isso fica mais claro 

quando se trata de restrição de direitos, pois não se permite ao intérprete fazer um 

trabalho hermenêutico, tirando da norma a interpretação para ampliá-la. 

A expansão do Judiciário não deve desviar a atenção da real disfunção 
que aflige a democracia brasileira: a crise de representatividade, 
legitimidade e funcionalidade do Poder Legislativo. Precisamos de 
uma reforma política. E essa não pode ser feita por juízes. (BARROSO, 
2008, p.19) 

Deve-se ter claro que, o que foi proposto discutir neste artigo, é que, num país 

como o Brasil, presidencialista, em que a separação de poderes é prevista 

constitucionalmente, não se pode admitir que o Poder Judiciário, eleito por cargos 

políticos, possa substituir o Poder Legislativo, eleito pelo povo, e produzir as normas 

que o Congresso Nacional não tenha produzido. 

 

6. RESULTADOS 

 

Em que pese a crise de representatividade na qual está mergulhada grande 

parcela dos agentes políticos brasileiros, dentre os quais se encontram aqueles que 

foram eleitos como legisladores do povo; em que pese a atual busca por heróis 

“salvadores da pátria”, em muitos casos personificados no Ministério Público e na 

Polícia Federal, ou ainda, na figura do próprio Juiz Sergio Moro, não podemos 

esquecer que a Democracia é representada pela vontade da maioria, e não apenas, 

deste ou daquele setor. Ademais, existem formas de consultar a vontade da população, 

a exemplo do referendum e do plebiscito, que dariam as decisões do STF verdadeira 

roupagem democrática. O que não acontece quando essa decisão representa apenas 

onze assinaturas. 

É inconcebível que, na hodierna situação democrática brasileira, na qual a 

pressão popular - leia-se “vontade do povo” - acabara de exigir um impeachment 

presidencial, decisões de complexa estrutura cultural sejam relegadas à apenas 11 

pessoas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discussão se torna pertinente num momento em que é o Presidente da 



República quem indica a composição de todo o STF, a mais alta Corte do Poder 

Judiciário brasileiro. Enquanto que no Congresso Nacional, a Casa Legislativa por 

excelência, os parlamentares são eleitos pelo povo, e representantes das suas 

vontades. Nessa lógica, seria mais digno ouvir a Casa que fala pelo povo, em 

detrimento da Casa que, em tese, pode representar a vontade de apenas 11 pessoas, 

ou ainda, a vontade daquele único que os indicou. 

 É exatamente esta alta cúpula que vem realizando súmulas com força de lei, 

obrigando todos os tribunais a aceitá-las; fazendo daquilo que deveria ser a exceção, 

a regra. Pois, somente o Congresso Nacional pode fazer leis, sendo que elas, antes 

de serem aprovadas, devem passar por várias discussões. 

Percebe-se, portanto, que a súmula vinculante fere o princípio da harmonia e 

independência entre os poderes, além de que a forma de composição do STF torna, 

em princípio, o juiz parcial. A separação de poderes não está disposta como ela 

deveria estar, na realidade ocorre a grande prevalência de um único Grande Poder, o 

Poder Judiciário. 

O legislador ao instituir que os poderes da União são independentes e 

harmônicos entre si, visa manter o equilíbrio da ordem constitucional e fazer com que 

a sociedade brasileira desfrute das garantias constitucionais. 

As decisões do STF, através de súmula vinculante, transformam os Ministros 

em produtores de Leis, em verdadeiros legisladores, ultrapassando, as prerrogativas 

estabelecidas pela Constituição Federal, e invadindo a esfera de competência do 

Congresso Nacional e do Poder Legislativo, destruindo assim, o regular 

funcionamento da divisão dos poderes dentro de um Estado Democrático de Direito. 

Portanto, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal vem exercendo de forma 

indevida sua função atípica, pois o mesmo já tem ferramentas suficientes para 

solucionar conflitos e dizer o direito em cada caso concreto. 
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