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RESUMO 

 

O presente trabalho traz à baila uma discussão cada vez mais acirrada perante à 

sociedade brasileira como um todo. Discutirá o atual modelo de escolha e nomeação 

dos integrantes do Supremo Tribunal Federal – STF em seus diversos aspectos; 

Definição, evolução do processo de escolha, notável saber jurídico, escolha política 

(como o Presidente da República faz a escolha) e o aspecto jurídico-político. Discutirá 

a afinidade sócio-política dos ministros escolhidos pelo Presidente da República e as 

consequências ocasionadas no campo ideológico e político e interesses os mais 

variados que de certa forma atingem toda a sociedade no que diz respeito aos valores 

éticos e morais. Por fim, questiona os modelos normativos insertos em nosso 

ordenamento jurídico pátrio. 
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ABSTRACT 

 

The present work brings up an increasingly heated discussion before Brazilian society 

as a whole. It will discuss the current model for choosing and appointing members of 

the Supreme Federal Court - STF in its various aspects; definition, evolution of the 

choice process, remarkable legal knowledge, political choice (as the President of the 

Republic makes the choice) and the legal-political aspect. It will also discuss, the socio-

political affinity of the ministers chosen by the President of the Republic and the 

consequences caused in the ideological, political field and the most varied interests 

that in a certain way affect the whole society with regard to the ethical and moral 

values. Finally, it questions the normative models inserted in our national legal system. 

 

Keywords – choice, ministers, federal supreme court 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo maior trazer ao mundo acadêmico 

um tema recorrente em todos os meios de comunicação e em todos os níveis da 

sociedade brasileira.  

É de fundamental importância discutir esse tema, pois o modelo de escolha 

dos ministros para composição da Suprema Corte não mais se adequa aos anseios da 

sociedade brasileira. 

Pretende-se através dessa pesquisa, analisar e fazer considerações a partir 

de estudos doutrinários e constitucionais, e dessa forma alcançar o objetivo. 

A pesquisa se torna pertinente em um momento em que o tema é oportuno, 

conveniente e relevante, por conta desses fatores e em face da atual polarização 

política exacerbada daquela Corte Suprema, visto que é notório o atual protagonismo 

exercido por ela, na atualidade, em relação à independência e harmonia dos Poderes 

da República Federativa do Brasil.  

Discutirá ao longo da temática, o processo de pertinência e aceitabilidade do 

processo de escolha dos seus integrantes e visando  contribuir de forma efetiva com 

uma reflexão jurídica e crítica sobre o modo de indicação dos ministros da mais alta 

Corte brasileira, tendo como base teórica as concepções filosóficas liberais advindas 

do pensamento de Montesquieu (1748) estabelecidas em seu livro,  “O Espírito das 

Leis”(1748) as quais foram decisivas na constituição política e nos fundamentos 

jurídicos dos Estados modernos. 

O presente trabalho está organizado segundo um modo retórico que além 

da Introdução e do Referencial Teórico procura desvelar questões diversas, como 

exemplo, as causas e condições do Estado Patrimonialista Brasileiro, a teoria da 

tripartição de poder em Montesquieu, a realidade política brasileira e os parâmetros 

legais e normativos da escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal – STF. 

O estudo é dividido em duas partes a saber: a primeira parte se funda no 

pensamento montesquiano em que tem como pano de fundo o princípio das liberdades 

individuais em contraponto ao absolutismo que permeava o medievo e ao abuso de 

poder. 

A segunda parte define o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à 

evolução do processo de escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, como a 
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Constituição Federal de 1988 estabelece essa escolha nos aspectos do notável saber 

jurídico, no aspecto político-jurídico e no aspecto político. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

O tema em tela é discutido a partir da recorrência observada em todos os 

segmentos da sociedade brasileira e por conta desses fatores e em face da atual 

polarização política exacerbada daquela Corte Suprema, visto que é notório o atual 

protagonismo exercido por ela, na atualidade, em relação à independência e harmonia 

dos Poderes da República Federativa do Brasil. 

Percebe-se também a sua importância, em um momento em que os 

membros do Supremo Tribunal Federal (STF), que é a instituição máxima do Poder 

Judiciário brasileiro e que o seu funcionamento heterogêneo contempla delegações e 

funções que envolvem capacidades de julgamentos como última instância de Corte de 

Recursos e de Tribunal Constitucional. 

A escolha dos Ministros do STF apesar de existir uma estreita convergência 

entre a competência e a juridicidade, ambas não se misturam. No momento em que a 

primeira possui um estreito relacionamento com uma harmonia com a lei e a norma, a 

segunda conduz a um enaltecimento com outros pormenores, como a aquiescência 

coletiva e a persuasão íntegra e moral. 

Discute-se a necessidade de uma ampla reforma do sistema de escolha dos 

futuros integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como acerca de 

mudanças estruturais, na sua composição, como aconteceu ao longo da história 

brasileira, em diferentes constituições, mormente a forma de indicação promovida pelos 

Chefes do Executivo e influências políticas, suas propostas de isonomia visando 

sempre à democratização no processo de escolha dos seus membros de modo que se 

preserve a independência e harmonia dos Poderes. 

No mais, segundo Castro (2007, texto digital), um intérprete do Direito não 

deve defender a existência de conceitos fixos, imutáveis, independentes das mudanças 

históricas, haja vista que este se revela como um ser histórico inserido em um 

determinado contexto social, político e cultural. 

O tema aqui debatido, propugna por uma urgente mudança no atual modelo 

de escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, pois a realidade sócio-política 

do Brasil se modernizou, porque a sociedade é essencialmente mutável, porém deixa 
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marcas que perduram por séculos, como nos adverte Holanda, (1934, texto digital), em 

sua obra “Raízes do Brasil”, nossas características socioantropológicas e morais 

padecem de um modelo centrado na nacionalidade, na ética e se sustenta no 

compadrio, na dificuldade de reconhecer as relações entre o mundo privado e o espaço 

coletivo da política, virtudes republicanas que não se consolidaram nas esferas 

administrativas do Estado Brasileiro, caraterizado como um Estado Patrimonialista que 

ser serve aos interesse de quem está no Poder. 

Serrano (2019, texto digital) abordou a questão da escolha dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal (STF), com a seguinte temática: “A elite governante e a 

escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, pontua a crescente importância do 

judiciário nas sociedades contemporâneas e que esse questionamento sobre o seu 

processo de escolha haverá de aumentar”. Afirma ainda que é necessário aperfeiçoar 

o sistema de indicações para a Suprema Corte em nosso país. 

Graças a estes pilares teóricos, foi possível enriquecer o conteúdo para dar 

uma melhor contribuição social e política, ensejando um engajamento mais efetivo da 

sociedade brasileira no que diz respeito ao exercício da cidadania, consequentemente 

ensejando fortalecer o conceito de democracia. 

O presente estudo busca fazer uma análise crítica acerca da atual forma de 

investidura dos Ministros do Supremo Tribunal Federal incrementando o saber jurídico, 

suscitando conceitos clássicos e princípios que sejam relevantes   em seus vários 

aspectos ao longo de toda a história daquela Corte Suprema. 

Procura-se com isso, uma solução do problema envolvendo os critérios da 

subjetividade e da objetividade. A exigência da nacionalidade brasileira na forma 

originária e a idade mínima de 35 anos e a idade máxima de 65 como critério objetivo 

se nos apresenta razoável, porém, o critério subjetivo do notável saber jurídico e ilibada 

reputação se apresenta um tanto quanto vago. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho foi construído através de uma abordagem qualitativa do 

questionamento a ser discutido, contemplando os objetivos descritivos por meio da 

técnica bibliográfica em que se analisou os documentos, Leis, Decisões jurisprudenciais 

e doutrinárias, mormente do direito constitucional. 

Recorreu-se a livros, trabalhos acadêmicos, sites de tribunais e revistas 

jurídicas, sempre traçando paralelos entre a lei e a realidade social do país, baseando-

se também no método dialético. 

Para o desenvolvimento deste trabalho cabe ressaltar a concordância com 

os pressupostos de Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p.160) de que “não há 

metodologias ‘boas’ ou ‘más’ em si e sim metodologias adequadas ou inadequadas 

para tratar um determinado problema”. A metodologia empregada no trabalho foi a 

descritiva, exploratória, bibliográfica, (Gil, 2008) e qualitativa. (Richardson (1999). 

Quanto à abordagem do problema, trata-se de um estudo qualitativo. 

Segundo Richardson (1999, p.80): 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais contribuir no 

processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 

profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento do indivíduo. 

A pesquisa referente aos objetivos classifica-se como exploratória. Segundo 

Gil (2008), a pesquisa exploratória objetiva proporcionar melhor familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, e envolve 

levantamento bibliográfico. Gil, (2008) enfatiza que, “estas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições e entrevistas com 

pessoas que tiveram práticas com o problema pesquisado”. 

Com relação aos procedimentos técnicos foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, conforme Gil (2008) desenvolvida a partir de material já elaborado, como 

livros e artigos científicos. Conclui--se que, quanto à abordagem do problema, trata-se 

de um estudo qualitativo. A pesquisa quanto aos objetivos, classifica-se como 

exploratória. 

E relativo aos procedimentos técnicos foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica estabelecendo breves parâmetros de comparação com outros trabalhos já 
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realizados especificando os conceitos e contribuindo, para que, a partir da analogia, 

entenda-se o propósito da pesquisa, conforme menciona Lakatos & Marconi (2003).  

Para isso procuramos nos ater a legislação vigente, súmulas e 

jurisprudências de tribunais superiores, pesquisas acadêmicas e trabalhos científicos 

de renomados autores brasileiros, com larga experiência em assuntos ligados ao tema 

de nosso trabalho e a doutrina reinante e atualizada de nosso país.  

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

4.1. Fundamentos dos Estados Modernos segundo Montesquieu 

Percebe-se que, a grande área do direito em que se insere no presente 

trabalho está o Direito Público, que decorre a partir do pensamento de Montesquieu, o 

qual representa a mola propulsora para o nascimento do constitucionalismo moderno e 

consequentemente o advento do direito público no qual se encontra inserto o direito 

constitucional, presente em quase todas as nações do mundo, atualmente. 

Além de Montesquieu, outros cientistas que bem alimentam a parte teórica 

com os seus estudos e conhecimentos científicos, reputa-se ao autor medievo, o 

principal pilar, pois a teoria da tripartição dos poderes é a que determina claramente a 

forma de governo republicano. Afirma Montesquieu que, a liberdade política existe 

quando ninguém pode ser “constrangido a fazer as coisas que a lei não obrigue ou a 

não fazer as que a lei permita”.  

A se comparar o referido pensamento do grande escritor medieval, com o 

conteúdo do artigo 5º, inciso II da Carta Magna brasileira de 1988, nos deparamos com 

o princípio da legalidade, podendo também, ser incluído o princípio da liberdade 

limitada pela lei. Em seus estudos, Montesquieu achou necessária a divisão dos 

poderes por permitir que se fiscalizem entre si, com independência e harmonia, 

atribuindo a cada um deles, funções típicas, e em casos excepcionais, funções atípicas. 

Montesquieu se baseou no método indutivo, estudou os problemas de abuso 

de poder e qual seria o benefício que essa divisão traria para a sociedade em geral.       

Neste contexto, a realidade do tempo do grande pensador medieval, vai se distanciando 

gradativamente, colocando o Brasil em um cenário político cada vez mais conturbado, 

onde a corrupção, lavagem de dinheiro, o patrimonialismo, em suas várias espécies 

são elementos destruidores dos sentimentos republicanos. 
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Percebe-se que na atualidade brasileira, a desconfiança da sociedade é 

sistêmica, por conta, além dos elementos citados anteriormente, do ativismo 

exacerbado do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme observou ainda 

Montesquieu, na República o amor à Pátria é virtude, cujo significado também, se 

traduz como amor à igualdade e virtude política, onde a moral e a ética são elementos 

necessários e essenciais, a boa prática de governo. 

Vê-se que, para um melhor entendimento sobre a realidade atual brasileira, 

no que diz respeito ao tema em tela torna-se necessário fazer um breve relato histórico 

de como as sociedades em geral se comportam diante de eventos históricos; 

econômicos, religiosos e sociais, para que se possa extrair conclusões e poder mudar 

as leis que porventura se encontrem obsoletas, a exemplo do artigo 101 da Constituição 

Federal Brasileira de 1988. 

Nota-se claramente que, no Brasil há uma urgente necessidade de frear a 

ampla discricionariedade do Presidente da República, quando levado a escolher os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), haja vista que a evolução de qualquer 

sociedade se traduz de forma concomitante com a evolução, também das leis no tempo 

e no espaço. 

4.2 O que é o STF? 

Para dissertar sobre esse questionamento, é necessário fazer uma análise 

histórica e procurar o ponto de partida, procurar o que fundamenta a origem, o 

nascedouro de tão importante instituição para os Estados modernos democráticos de 

direito. 

É a corte mais importante, tendo como função precípua a guarda da 

Constituição, formada por onze ministros de alto saber jurídico e de ilibada reputação, 

pelo menos é o que preceitua em sentido formal o artigo 101 da Carta Magna de 1988. 

Além da função precípua de guardar a Constituição, a Carta Política  atribuiu-

-lhe outras diversas funções, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal de 1988 

como; processar e julgar, originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei 

ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei 

ou ato normativo federal.  

Compete-lhe ainda, processar e julgar, nas infrações penais comuns o 

Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus 
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próprios Ministros e o Procurador-Geral da República, nas infrações penais comuns e 

nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, 

do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos 

Tribunais Superiores, os do Tribunal de Conta da União, e os chefes de missão 

diplomática de caráter permanente. 

Há, ainda a competência para processar e julgar o habeas corpus, sendo 

pacientes todas as pessoas anteriormente citadas, o mandado de segurança e o 

habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral 

da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Além dessas atribuições, o 

Supremo Tribunal Federal julga o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo 

internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal, ou Território; as causas e os 

conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, 

inclusive as respectivas entidades da administração indireta, a extradição solicitada por 

Estado estrangeiro dentre outras mais atribuições. 

4.2.1 A evolução no processo de escolha dos ministros do STF 

Pode-se afirmar que a história do judiciário brasileiro tem como ponto de 

origem a colonização, com as doações das capitanias hereditárias entre os anos do 

segundo quartel do século XVI. Por volta do final deste mesmo século, houve uma 

tentativa de se instalar no Brasil, mais precisamente na cidade de Salvador do Estado 

da Bahia, o primeiro Tribunal da Relação, não sendo possível esta instalação por não 

haverem chegado os seus integrantes. Somente na primeira década do século XVII por 

intermédio de alvará expedido por D. Filipe III criou o Tribunal da Relação. Esse Tribunal 

foi suprimido em 1.626 e restaurado em 1.652 por D. João IV. 

Com a chegada da Família Real na primeira década do século XIX, o 

Príncipe Regente resolveu elevar, transformar ou converter a Casa da Relação do Rio 

de Janeiro em Casa da Suplicação, o que equivaleria ao Superior Tribunal de Justiça. 

Por fim, a denominação de Supremo Tribunal Federal, foi adotada através 

da Constituição Provisória de 1890. 

Por ser um país de dimensões continentais com uma população diversificada 

no seu aspecto cultural, econômico, religioso, social e político, o atual modelo de 

escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal ocasiona divergências entre os 

indivíduos e entre os diversos grupos da sociedade brasileira. 
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No que diz respeito à evolução do processo de escolha dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal – STF, a origem está na primeira Constituição da República 

dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. 

Alguns autores consideram como precursores do Supremo Tribunal Federal 

– STF, a Casa de Suplicação do Brasil a qual foi criada por alvará de D. João VI, em 

10 de maio de 1808. 

A primeira Carta Política da República definiu que o Poder Judiciário 

brasileiro teria um Supremo Tribunal Federal, juízes e tribunais federais distribuídos por 

todo o país. Nessa Carta Política, o art. 48 previa a competência do Presidente da 

República para a nomeação dos membros do Supremo Tribunal com a composição de 

quinze ministros, sujeitando-se à aprovação do Senado Federal. 

Há de se pontuar que a primeira Carta Política republicana brasileira sofreu 

grande influência do constitucionalismo norte-americano, mais precisamente no que 

tange ao Poder Judiciário. Por conta dessa influência, o sistema de escolha e 

nomeação dos membros do Supremo Tribunal Federal – STF é semelhante ao utilizado 

para a seleção dos juízes da Suprema Corte dos estados norte-americanos. 

Em 1931, por decreto, o Governo Provisório reduziu o número de ministros 

que era de quinze para onze. A constituição de 1946 alterou uma vez mais o número 

de membros para dezesseis também alterando a competência para a escolha ser pelo 

Senado Federal. Mantida essa configuração pela Constituição de 1967, porém o Ato 

Institucional nº 6 reduziu o número de ministros para onze. 

4.3 Como a Constituição Federal de 1988 estabelece a escolha 

 

O tema em tela, parte de um sentimento de patriotismo e justiça, levando-se 

em consideração uma condição de simetria na carreira do judiciário brasileiro imposta 

pela própria Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 93, inciso I, determina 

que o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de Juiz Substituto, seja mediante 

concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do 

Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de 

atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, a ordem de classificação. 
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4.3.1 Aspecto do notável (notório saber jurídico) 

A Suprema Corte é composta de onze ministros escolhidos conforme 

estabelece o artigo 12, §3º, inciso IV da Constituição Federal de 1988. O artigo 101 

também da Carta Magna de 1988 determina que o escolhido deve ter mais de 35 anos 

e menos de 65 anos de idade com notável saber jurídico e ilibada reputação, de livre 

nomeação pelo Chefe do Poder Executivo e homologado pelo Senado Federal após 

ser sabatinado pelo Plenário da casa. 

O artigo 101 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 estabelece 

três elementos que são necessários para ministros do Supremo Tribunal Federal; idade 

mínima de 35 e máxima de 65, notório saber jurídico e ilibada reputação. 

Sobre o elemento do notável saber jurídico, este é um conceito, pelo menos 

neste contexto, genérico e abstrato, entendendo que para ser ministro a Constituição 

não exige nem mesmo ser bacharel em direito. Portanto foge da lógica ter notável saber 

jurídico sem ao menos haver passado por um curso jurídico.  

No contexto do texto constitucional, o notável saber jurídico se nos apresenta 

de forma descompassada entre o formal e o material, porquanto é um conceito um tanto 

quanto repleto de obscuridades, não podendo se extrair algo valorativo. 

4.3.2 Aspectos da escolha política (como o Presidente faz a escolha) 

 

A discussão da escolha dos Ministros da Suprema Corte de acordo com os 

modelos alemão, espanhol, norte-americano, canadense, francês, italiano e português, 

tem como critérios o mérito intelectual e jurídico (RIBEIRO, 2015). Diferentemente no 

Brasil, onde o modelo é eminentemente político sendo este atravessado por questões 

ideológicas marcadas pelas especificidades culturais de nossa tradição colonial e pelo 

compadrio e o patrimonialismo (HOLANDA,1934) em que as questões políticas estão 

dissociadas das virtudes republicanas (MONTESQUIEU, 1748). 

A afinidade sociopolítica dos ministros escolhidos pelo Presidente da 

República é atravessada por questões complexas que envolvem campos ideológicos e 

interesses os mais diversos que de certa forma, cria uma área turva  no que diz respeito 

aos valores morais e éticos. A sobreposição do poder político ao saber jurídico, pode 

servir a interesses outros daqueles virtuosismos republicanos citados por Montesquieu 

(1789). 
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Nesse sentido, há um desconforto moral diante de algumas dessas escolhas 

gerando descontentamentos e algumas reações de setores da sociedade civil e 

também de alguns membros do Congresso nacional que procuram discutir outras 

formas desse processo atual. 

Como demonstrada, é manifesta a relevância institucional do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e de seus integrantes, que para bem exercer as suas funções, 

com independência e ilibada reputação possuem cargo vitalício, imposto pela própria 

Constituição de 1988, uma vez indicado, aprovado pelo Senado Federal e nomeado 

pelo presidente da República. (BRASIL, 1988). 

O autor do livro Sérgio Buarque de Holanda (1936) “Raízes do Brasil” fala da 

estrutura escravocrata que impediu a industrialização do Brasil em pleno século XIX e 

por fim, conclui que o evento da abolição da escravidão no Brasil foi o divisor de águas 

que define o Brasil rural do Brasil urbano, acontecimento que proporcionou o advento 

do Brasil republicano. No último capítulo, o autor afirma que a plenitude democrática no 

Brasil só se efetivará se houver uma revolução feita de baixo para cima e com a 

condição de que os direitos e deveres sejam para todos. 

Portanto, segundo o autor, essas são características socioculturais que 

estão arraigadas na formação do povo brasileiro, como sejam, a obediência a um líder 

político, a subserviência, enfim, são causas que dão azo para o surgimento de um 

Estado patrimonialista, no caso o Brasil.  

Segundo Marco Antônio Cozer Pinto (2010, texto digital), em seu trabalho 

acadêmico “O patrimonialismo na política brasileira: Um mal que corrói o Estado 

Brasileiro”, o autor trata do Estado Moderno, como surgiu, mostrando suas 

características e suas formas desenvolvidas historicamente, na concepção de 

pensadores que influenciaram em sua formação e nortearam as ações, com vista a 

propiciar um sistema que colocasse o Estado a serviço do bem comum.  

Tem-se, conforme o autor, o patrimonialismo como gênero e como espécies 

o fisiologismo, clientelismo, nepotismo, coronelismo e tantas outras, sendo que, de uma 

forma ou de outra são empecilhos que atrapalham o desenvolvimento pleno de 

qualquer Nação. O autor ainda cita Maquiavel (1469-1527) como um dos que 

contribuíram para a formação do Estado Moderno, cuja principal característica era de 

contraposição ao sistema feudal. O autor também usa como suporte o “pacto social” de 

Thomas Hobbes (1588-1679) que afirma que o Estado surge através de um amplo 

acordo de vontades. 
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O autor considera também que, o patrimonialismo no Brasil é uma tradição 

lesiva à forma republicana de governo. Nesta análise, segundo o autor, foram 

apontadas características, que apesar de a maioria delas serem comuns a vários 

Estados nacionais, cada um deles seguiu o seu próprio caminho e desenvolveu a sua 

própria conjuntura.  

No entanto, de acordo com o autor, nos países colonizados por Portugal, o 

patrimonialismo se destaca, particularmente no Brasil, onde se desenvolveu a partir do 

período colonial (doação das capitanias hereditárias) e se aprofundou com a vinda da 

família real e continuou com a República. Olhando por esse prisma, depreende-se que 

o Estado é apenas uma fonte de lucros para poucos, ou seja, para a elite governante, 

e não um órgão distribuidor de oportunidades para todos. 

 

4.3.3 Aspectos no Senado Federal (jurídico-político do candidato) 

 

Em seu artigo 52, inciso III, alínea “a”, a Constituição Federal estabelece que 

ao Senado Federal compete privativamente, aprovar previamente, por voto da maioria 

absoluta, em arguição pública, a escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.    

Ademais, o texto da Constituição prevê no artigo 84, inciso XIV, que compete 

privativamente ao Presidente da república, nomear, entre outras autoridades, os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal – STF, após aprovação do Senado Federal.  

Essa é uma forma de controle para evitar a supremacia do Poder Executivo 

sobre os outros Poderes, porém tal mecanismo não impede a impessoalidade do 

Presidente. 

O fato é que até mesmo no âmbito do Senado federal e da Câmara dos 

Deputados o tema é severamente discutido, tanto é que vários Projetos de Emenda à 

Constituição são elaborados, dentre os quais a PEC Nº 35, de 2015 que acrescenta a 

seguinte redação ao caput do artigo 101:  

 

“(...)que comprovem pelo menos quinze anos de atividade judiciária” 

e acrescenta também dois parágrafos: § 1º. A escolha dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal será feita pelo Presidente da República, 

dentre os integrantes de lista tríplice elaborada, no prazo de até um 

mês a contar do surgimento da vaga, por um colegiado composto pelos 

seguintes membros: 

I – o Presidente do Supremo Tribunal Federal; 

II – o Presidente do Superior Tribunal de Justiça; 
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III – o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; 

V - o Presidente do Superior Tribunal Militar; 

V - o Presidente do Tribunal de Contas da União; 

VI - o Procurador-Geral da União; 

VII – o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

§ 2º. O Presidente da República comunicará a escolha ao Presidente 

do Senado Federal, até um mês após receber a lista tríplice. 

 

Esse Projeto de Emenda à Constituição (PEC), traz como justificativa, 

prejuízo à impessoalidade dos critérios de seleção e até mesmo, no limite, ao 

desrespeito à necessária independência dos magistrados.  

Essa PEC 35 de 2015, ainda tramita no Senado Federal, recebem parecer 

favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania tendo como primeiro 

signatário o Senador Lasier Martins. 

A citada PEC foi considerada formalmente constitucional vez que atende o 

inciso I do artigo 60 da Constituição Federal. 

As alterações propostas pelo Projeto de Emenda à Constituição de nº 35 de 

2015, se nos apresenta revestida de coerência. 

Com o acréscimo no caput do artigo 101 e com dois parágrafos, há uma 

substancial mudança no modelo de escolha dos Ministros, porque proporciona, além 

da já mencionada harmonia, um critério meritório. 

Observa-se, pois, através deste estudo, uma relação direta entre a 

literalidade da lei e o descompasso com a realidade sócio-política da sociedade 

brasileira como um todo.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se claramente que, no caso do Brasil há uma urgente necessidade de 

frear a ampla discricionariedade do Presidente da República, quando levado a escolher 

os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), haja vista a evolução de que qualquer 

sociedade se traduz de forma concomitante com a evolução, também das leis no tempo 

e no espaço.  

Com base em pesquisas bibliográficas, nota-se que, o atual modelo de 

escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), não tem contemplado os 

anseios da sociedade. Em que pese a normatividade do modelo de escolha dos 

ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), esse sistema já não mais condiz com a 
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vontade popular, porque a lei maior no artigo 101 legaliza, mas a discricionariedade do 

chefe do Poder Executivo, muitas vezes por conveniência política ou ideológica faz a 

nomeação, sem base na moral e na ética. 

Vê-se também que, os sistemas de escolha dos membros das cortes 

constitucionais variam de país para país, conforme a origem histórica de cada um deles. 

Conforme afirma Roberto da Silva Ribeiro (2020, texto digital), consultor legislativo do 

Senado Federal, em uma abrangente análise, o mesmo fez um levantamento sobre os 

modelos de escolha em vários países, como: a Alemanha, Canadá, Espanha, Estados 

Unidos da América, França, Itália e Portugal. 

Segundo o consultor, na Alemanha a Suprema Corte é constituída de 16 

membros, os quais se dividem em dois senados, com oito membros cada um, mas sem 

hierarquia. Ao contrário do Brasil, onde o mandato dos integrantes da Suprema Corte 

é vitalício, os membros daquele país são eleitos para um mandato de doze anos e não 

podem ser reeleitos. Para o ingresso é necessário idade mínima de 40 anos e a máxima 

de 68 anos de idade. 

Ainda, conforme o consultor, no Canadá, a Corte Constitucional compõe-se 

de nove membros, os quais são indicados pelo governador-geral. A investidura tem 

caráter vitalício e devem ser da província de Quebec, como também devem ser 

advogados com no mínimo dez anos de prática profissional. Não se exige idade 

mínima, mas aos setenta e cinco anos de idade, os mesmos se aposentam 

compulsoriamente. 

Na França, segundo o consultor, os nove membros da Corte Constitucional 

são eleitos pelo Parlamento e pelo Executivo para um mandato de nove anos sem 

possibilidade de recondução. Já a Corte Constitucional Italiana é composta de quinze 

membros dentre magistrados das cortes superiores ordinárias ou administrativas, 

advogados ou professores universitários com pelo menos vinte e cinco anos de 

atividade na profissão e não exige idade mínima ou máxima. 

Em Portugal, de acordo com o consultor, o Tribunal Constitucional é 

composto por treze juízes sem limites mínimo ou máximo de idade com um mandato 

de dez anos e sem recondução, e seis deles devem ser escolhidos entre juízes e os 

outros entre juristas. O consultor, ao finalizar o relevante estudo, clama por um modelo 

no qual seja possível a participação de outros Poderes, devendo se inspirar em algum 

deles para a elaboração de um método que seja mais eficiente e benéfico para o Brasil. 
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No que diz respeito ao atual modelo de indicação dos membros das Cortes 

Constitucionais baseado em pesquisa de opinião como, por exemplo, a realizada pelo 

Datafolha, em 15.04.2019 indica que apenas 18% da população brasileira confia no 

Supremo Tribunal Federal (STF). (Datafolha online, 2019). Já em pesquisa realizada 

em 23.10.2017, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), os índices apontam que, apenas 

24% da população brasileira confia no Supremo Tribunal Federal (STF). (FGV, online, 

2019). 

Nota-se que, a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) 

pautado no ordenamento jurídico brasileiro, conforme artigo 101, da Constituição 

Federal de 1988 decorre de princípios republicanos segundo o pensamento de 

Montesquieu. Porém, a escolha apesar dos critérios normativos serem coerentes, essa 

é atravessada pelas questões políticas e ideológicas do presidente da república, o que 

favorece a proteção de interesses, muitas vezes escusos e bem distantes dos ideais 

republicanos, tais como inspira a Constituição Federal.  

Serrano (2019, texto digital) abordou a questão da escolha dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal (STF), com a seguinte temática: “A elite governante e a 

escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal”, pontua a crescente importância 

do judiciário nas sociedades contemporâneas e que esse questionamento sobre o seu 

processo de escolha haverá de aumentar. Afirma ainda que é necessário aperfeiçoar o 

sistema de indicações para a Suprema Corte em nosso país. 
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