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1. RESUMO  

Com a promulgação da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal teve, 

de forma exponencial, sua importância e notoriedade popular recrudescidas, 

alcançando seu apogeu no julgamento da Ação Penal nº 470. Essa conjuntura deu 

ensejo ao presente estudo, em que se propõe o resgate da discussão sobre o modelo 

de composição da Corte, sob um enfoque contemporâneo para, ao fim, conceber-se 

direcionamentos para o aperfeiçoamento da atual sistemática, em sintonia com dois 

princípios gerais do Direito Constitucional, expressamente previstos na Carta Magna: a 

Separação dos Poderes e o Estado Democrático de Direito.  

Para tanto, adotou-se como método de estudo a técnica da documentação, a 

partir da realização de pesquisas de natureza bibliográfica e documental, sendo 

utilizadas as mais variadas fontes, tais como livros, monografias, jornais, etc. Por meio 

dessa investigação, foram esclarecidos pontos necessários sobre o papel da Corte no 

sistema político-constitucional, bem como examinada sua evolução histórica, os 

modelos de composição da Suprema Corte dos EUA e dos Tribunais Constitucionais 

europeus e os predicados elementares dos referidos princípios. 

 Ao fim, realizado um cotejo geral, concluiu-se que o atual modelo carece de 

legitimidade e confere um alto risco à autonomia e à independência do STF, ferindo a 

divisão de Poderes e, por corolário, o perfil constitucional do Estado brasileiro; o seu 

aperfeiçoamento depende, essencialmente, da implantação do critério proporcional nas 

indicações, para que assim se garanta o pluralismo, a representatividade e a 

complementariedade da composição.  

2. INTRODUÇÃO  

No ano de 1967, ao publicar “O Supremo Tribunal Federal, esse outro 

desconhecido", Aliomar Baleeiro, ilustre Ministro da Excelsa Corte durante parte da 

Ditadura Militar [1965-1973], certamente não previu que o titulo de sua obra, quarenta e 

sete anos depois, estaria em tão grande descompasso com a proeminência adquirida 

pela Corte no arranjo político vigente.  

Foi apenas com a Constituição de 1988 que o Supremo Tribunal passou a figurar 

no rol das principais discussões politicas. A ambição do constituinte de 1988 ampliou os 



instrumentos ofertados para a jurisdição constitucional, conferindo ao Supremo uma 

notoriedade nunca antes vista. 

Diante dessa notoriedade, raros são os dias em que as decisões do Tribunal não 

se tornam manchete dos principais jornais brasileiros. Notório exemplo é a Ação Penal 

470, na qual julgou-se os acusados de envolvimento no escândalo do “mensalão”, 

sendo condenada grande parte dos réus, dentre os quais figuras da política brasileira. 

Nessa toada, o que cresce proporcionalmente à notoriedade do STF, são as 

preocupações acerca de assuntos que possam macular a estrutura de tão alta Corte, 

especialmente no que toca a sua independência, enquanto órgão do Poder Judiciário, e 

legitimidade popular, enquanto órgão máximo da jurisdição constitucional.  

Assim, esta investigação científica abordará um tema central no que tange a 

essas preocupações, e que, com a pós-redemocratização, ressurge com vigor no 

cenário jurídico-politico, estando no centro de acaloradas discussões: o modelo de 

investidura dos Ministros do STF. Com efeito, sabe-se que “o modo de indicação dos 

juízes varia segundo o país e nenhum parece ter encontrado, todavia, a fórmula ótima” 

(MORAES, 2005, p. 618). 

Visto isso, recorrendo-se à lição de André Ramos Tavares (2009), tem-se que 

“essa discussão deveria entrar na agenda dos assuntos republicanos a serem 

urgentemente tratados”. É o que nos propomos com este estudo.  

3. OBJETIVOS 

É pacífico na doutrina brasileira o entendimento de que urge uma reavaliação do 

sistema de escolha de ministros do STF. Todavia, o consenso termina por aí. As 

propostas são tantas quanto às dúvidas. Dessa forma, não é o objetivo do estudo em 

questão estabelecer uma verdade impositiva sobre o melhor sistema de investidura, 

tampouco sintetizar toda a vasta teoria que aborda esse tema ou ainda esgotar o 

assunto. 

O que efetivamente se busca, ao fim do processo investigativo, é adquirir 

maturidade suficiente acerca do tema, para, com base no estudo comparado, histórico, 

político e filosófico, especialmente das Cortes Constitucionais europeias, elaborar 

direcionamentos que propiciem um maior grau de participação democrática, voltada à 



maior integração e isonomia entre os três Poderes clássicos da lição de Montesquieu, 

atendendo aos princípios da separação dos Poderes, do Estado Democrático de Direito 

e da Justiça Constitucional como um todo. 

4. METODOLOGIA 

O trabalho foi elaborado, essencialmente, utilizando-se o método de estudo 

pessoal a técnica da documentação, a partir da realização de pesquisas de natureza 

bibliográfica e documental, nos moldes das lições de Antônio Joaquim Severino (2007, 

p. 149). Assim, construiu-se um vasto acervo de informações pertinentes ao tema como 

um todo, que orientou a formulação dos argumentos necessários para a demonstração 

da tese - apresentada através do discurso dissertativo - que visa solucionar o problema 

identificado no tema.  

Para tanto, diversas obras concernentes à área de atuação do Direito 

Constitucional foram lidos e fichados, conhecendo, assim, pontos de vista diferentes a 

respeito do assunto. In pari causa, lançou-se mão da leitura de jornais e periódicos que 

ilustram o tema. Ademais, outros trabalhos científicos, como dissertações de mestrados 

foram consultados. E, no que tange às propostas legislativas sobre o tema, identificou-

se as principais, de maior pertinência com o tema.   

5. DESENVOLVIMENTO 

Ao lado da condição de última instância do Poder Judiciário, o legislador 

constituinte de 1988 conferiu ao Supremo Tribunal Federal, no art. 102, a função de 

guardião da Constituição, competindo-lhe a guarda de todas as normas, princípios e 

valores constitucionais. Referido dispositivo, na sua redação original, dividiu as 

competências do Corte em originárias (I, a a r), nas quais atua como juízo único e 

definitivo; e recursais, que podem ser ordinárias (II, a a b) ou extraordinárias (III, a a d). 

As inovações significativas na competência do STF dizem respeito, entretanto, à 

parte de sua competência originária, relativa ao chamado controle abstrato de 

constitucionalidade. Dentre essas alterações destacam-se: o surgimento da ação direta 

de inconstitucionalidade por omissão, do mandado de injunção, da ação declaratória de 

constitucionalidade, da arguição por descumprimento de preceito fundamental; da 



súmula vinculante e principalmente a ampliação significativa do direito de propositura do 

controle abstrato.  

Desse modo, ao ampliar as atribuições do STF, principalmente aquelas 

relacionadas ao controle de constitucionalidade, aumentou-se a possibilidade de 

litigiosidade constitucional, o que ocasionou o crescimento da sua importância e 

relevância politico-institucional. 

Nesse sentido, mais surpreendente do que a transformação da vida e atuação do 

Supremo em frequente objeto de pesquisas, tanto de novos como de consagrados 

juristas, é a curiosidade e consequente atenção que os leigos têm dado à Corte, ou 

seja, a sua presença no cenário público nacional e a aproximação entre justiça e povo. 

Isso representa o crescimento de sua notoriedade popular, a qual foi impulsionada, 

também, pela maior atenção dada pela mídia e pela criação da TV Justiça - emissora 

de televisão mantida pelo Supremo Tribunal Federal.   

E essa notoriedade do STF reflete-se, em boa medida, na popularidade que o 

Ex-Ministro Joaquim Barbosa adquiriu, principalmente após o julgamento da Ação Penal 

470; quase que erigido ao patamar de herói nacional, tido como incorruptível e justo, foi 

pautado até mesmo para concorrer às eleições presidências do ano de 2014. 

Infere-se, então, que com a redemocratização do País e a promulgação da 

Constituição de 1988, o STF teve o seu papel institucional ampliado. Isto é, em que pese 

as tentativas passadas, foi somente com esta Constituição que o Supremo deslocou-se 

para o centro do quadro politico brasileiro. Contudo, não se deve ainda lhe atribuir a 

natureza de uma típica Corte Constitucional, uma vez que não respeita todos requisitos 

previstos no “retrato-modelo” elaborado por Favoreu (2004, p.27), notadamente o de ser 

um órgão desvinculado dos três Poderes do Estado, bem como o de deter o monopólio 

da jurisdição constitucional.   

Pois bem, o art. 101, Parágrafo Único, da Constituição Federal, ao dispor sobre a 

forma de composição do Supremo Tribunal Federal, manteve-se fiel à tradição presente 

no Direito Constitucional brasileiro – influenciada pela Constituição Americana, que 

prevê o mesmo procedimento - desde a Constituição de 1891. Estabeleceu-se que os 

ministros devem ter a nomeação é feita pelo Presidente da República, depois de 



aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Exige-se ainda, ser 

brasileiro nato (12, § 3º, IV); b) estar no gozo dos direitos políticos (art. 14, § 1º, I); c) ter 

mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos de idade; d) reputação 

ilibada; e) notável saber jurídico (art.101, caput). 

Preliminarmente, ressalta-se que o rol de formas de recrutamento é vasto, mas 

não exaustivo. O fator determinante para adoção de um ou outro se condiciona a 

algumas variantes, como o contexto de atuação da Corte, os costumes políticos e 

raízes históricas do Estado, etc.  

O que se deve ter em mente é que a escolha daqueles que comporão o órgão 

incumbido da jurisdição constitucional repercute diretamente em todos os segmentos da 

sociedade. Assim, fatalmente atrai um forte interesse político-partidário, dando margem 

a intervenções contrárias a princípios gerais do Direito Constitucional. Isso, quando 

previsto constitucionalmente acaba por comprometer a própria independência da Corte, 

a existência de um controle efetivo das leis e sua aplicação isonômica e imparcial.  

O contato com os modelos praticados na Europa Ocidental permite eleger como 

o mais adequado aos fins propostos o existente na Itália, em que se tem a participação 

direta e proporcional dos três “Poderes” do Estado na indicação dos Ministros, de modo 

a respeitar dois daqueles princípios gerais do Direito Constitucional, consagrados 

expressamente na Constituição: a Teoria da Separação dos Poderes (art. 60, §4º, III) e 

o Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput).  

Ambos os princípios são fruto de uma longa caminhada histórica, superando 

inúmeras adversidades para garantir os direitos individuais e a titularidade do poder nas 

mãos do povo, cabendo ao Estado apenas o seu exercício, mediante representação e 

segundo as diretrizes constitucionais supremas. Dai ter-se a divisão das funções e o 

mecanismo de freios e contrapesos, com a criação de normas jurídicas com essa 

finalidade, permitindo a organização do Estado para limitar e controlar o poder por ele 

exercido, bem como garantir a independência e a imparcialidade de cada um, 

especialmente dos Tribunais incumbidos da jurisdição constitucional.  

Essa transição representa a passagem do Estado de Polícia para o Estado de 

Direito, que foi se desenvolvendo, paulatinamente, até chegar ao perfil constitucional 



atual do Estado brasileiro, isto é, um Estado Democrático de Direito, com a participação 

direta e indireta do povo no exercício do poder, dividido em funções e exercidas por 

órgãos autônomos e independentes entre si. 

Ocorre que, em pese o fato de referidos princípios estarem consagrados 

constitucionalmente, no que toca investidura do STF são ignorados, uma vez que ao 

longo dos cento e vinte e cinco anos [1889 a 2014] da história republicana brasileira, 

foram rejeitadas somente cinco indicações presidenciais, que se deram durante o 

governo de Floriano Peixoto [1891 a 1894]. Ou seja, abstraindo-se do fato de que a 

representatividade política do Senado é bastante inferior à da Câmara dos Deputados, 

consolidou-se uma verdadeira ilicitude – por afrontar o texto constitucional -, no âmbito 

do Senado, consistente em apenas chancelar as indicações presidenciais, tornando a 

sabatina um ato burocrático, formalidade necessária para a nomeação do indicado. 

Essa ilicitude dá azo a uma indesejável e perigosa ligação entre o STF e o chefe 

do Executivo, haja vista que este consegue impor sua vontade, culminando no 

cerceamento da independência do Judiciário e no caminho livre para nomeações de 

candidatos desqualificados, com consequentes prejuízos aos interesses nacionais, 

visando à satisfação de propósitos demagógicos, político-partidários e pessoais.  

Destarte, pode-se inferir de que forma o modelo brasileiro de composição do STF 

atenta contra a divisão dos poderes e desvirtua o perfil constitucional do Estado 

brasileiro. Trata-se assim de uma sistemática anacrônica, em descompassado até 

mesmo com os primórdios da organização político-estatal fundada no Estado de Direito.  

Com efeito, as deficiências são tantas que a insatisfação é compartilhada pela 

doutrina majoritária e pela própria magistratura. Assim, com o intuito de reparar tais 

deficiências, existe, atualmente, uma série de PECs tramitando no Congresso Nacional 

que tocam a matéria. Só no Senado Federal, tem-se notícia de pelo menos três: PEC 

30/2008, PEC 03/2013 e PEC 44/2012. Na Câmara dos Deputados, esse número chega 

a sete. São elas: PEC 17/2001, PEC 566/2002, PEC 484/2005, PEC 342/2009, PEC 

434/2009, PEC 441/2009 e PEC 17/2011. 

Por fim, o estudo superficial das referidas PECs é suficiente para corroborar a 

escolha do modelo italiano como paradigma, permitindo, finalmente, proceder a 



demonstração da tese formulada para a solução do problema identificado no tema. Em 

outras palavras, passa-se a apresentação dos direcionamentos hábeis a aperfeiçoar a 

histórica sistemática de composição do STF, visando afastar seus vícios congênitos e 

os riscos que ela oferece.  

6. RESULTADOS 

Em suma, considerando o quanto exposto, pensa-se que, com a adoção dos 

seguintes direcionamentos, conseguir-se-á aperfeiçoar o modelo de composição do 

STF, tornando-o consentâneo com a Teoria da Separação dos Poderes e do Estado 

Democrático de Direito, capaz de assegurar-lhe legitimidade popular, com a ampla 

participação do povo – essencialmente, por intermédio de seus representantes eleitos 

nos Poderes Legislativo e Executivo, na escolha dos membros - e garantir a 

independência e a imparcialidade dos seus membros: 

a) Os membros do Supremo Tribunal Federal devem ser escolhidos, segundo o critério 

proporcional, pela atuação direta e efetiva dos representantes dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Logo, quatro Ministros serão escolhidos pelo Presidente da 

República e quatro pelo Congresso Nacional, sendo dois por maioria absoluta da 

Câmara dos Deputados e dois por maioria absoluta do Senado Federal; ao Judiciário 

incumbe a escolhe de três Ministros, preferencialmente oriundos das carreiras da 

Magistratura e do Ministério Público.  

b) À exemplo do Conselho Constitucional francês, dos Tribunais Constitucionais 

alemão, português e espanhol, e da Corte Constitucional italiana, há de existir a 

previsão de mandato para os membros do STF, perdendo a atual vitaliciedade que lhes 

é peculiar. A duração deve ser de dez anos, sendo vedada a recondução ou mesmo um 

novo mandato.  

c) Além dos três Poderes, outro fator legitimador do procedimento é a participação de 

outras instituições democráticas, como a OAB, Defensoria Pública e Faculdades de 

Direito com programa de Doutorado, etc. (PEIXOTO, 2011 p. 54), as quais poderiam 

atuar de duas formas: ou sendo as incumbidas de, em conjunto com os órgãos de 

representação de classe da Magistratura [estadual e federal] e do Ministério Público 

[estadual e federal] realizam, em sessão pública, a sabatina dos indicados; ou seriam 



incumbidos de darem um parecer, sem caráter vinculativo, acerca dos candidatos 

indicados pelo Presidente da República e pelas Casas do Congresso Nacional, nos 

moldes da ABA – Associação Norte-americana de Advogados – que possui uma 

comissão para análise das escolhas presidenciais para a Corte Suprema. (MORAES, 

2005, p.619).  

Finalmente, impende frisar que as exortações formuladas não buscam o 

consenso, tampouco atingir o modelo ideal, mesmo porque tal objetivo escaparia do 

proposto nesse estudo. Prestam-se, pois, a contribuir para o desenvolvimento do 

debate sobre o tema - que, de tempos pra cá, como se viu, teve sua importância e 

notoriedade recrudescida – e servir de subsídio para outros estudos, bem como para 

uma Proposta de Emenda Constitucional que vise sanar esse vicio congênito que é o 

modelo de composição do STF, fruto da tradição brasileira que deixou, muitas vezes, o 

Judiciário à mercê do Poder Executivo, na formação do órgão soberano responsável 

pela jurisdição constitucional brasileira. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Supremo Tribunal Federal nasceu como legítimo guardião da Constituição, 

exercendo, porém, somente o controle difuso de constitucionalidade, conforme 

praticado nos EUA. A evolução do Direito pátrio aproximou-o dos Tribunais 

Constitucionais europeus, garantindo-lhe, também, a possibilidade de exercer o controle 

concentrado de constitucionalidade. 

Tal inovação, aliada às condições culturais e políticas nacionais, mostrou ao 

longo do tempo, que o modelo estrutural importado dos EUA para a composição e 

investidura dos membros do STF tornou-se insuficiente para concretizar os direitos 

fundamentais constitucionais e carecedor de maior legitimidade popular, sendo 

superado pelas novas fórmulas previstas nas Constituições europeias, que preveem a 

participação efetiva dos três Poderes na escolha dos membros do Tribunal 

Constitucional, como também exige outros requisitos capacitórios. 

Nessa evolução, é imprescindível que a estrutura e a composição do STF se 

afastem do modelo norte-americano, e aproximem-se do modelo europeu de Tribunais 



Constitucionais, por sofrer menos influências políticas do Presidente da República e 

conferir maior legitimidade popular às nomeações dos seus membros. 

O debate se reveste de singular atualidade, pois, além de a Corte ter finalizado 

há pouco tempo o maior julgamento de sua história, nos próximos quatros anos, o chefe 

do Executivo terá a oportunidade de escolher e nomear novos Ministros, sendo três 

somente no próximo mandato presidencial. Caso a atual presidente se reeleja, ter-se-á, 

pelo menos, dez dos seus onze Ministros indicados pelo mesmo partido político. 

Como se viu, os primeiros passos nesse sentido já foram dados. Tramitam no 

Congresso Nacional propostas de mudança desse modelo. Todas trazem, em comum, a 

preocupação com a independência e a imparcialidade da Corte. Outras propostas, ou 

mesmo uma combinação de elementos de cada uma delas, poderiam ser postas em 

discussão. Diante de tão amplo leque de propostas, parece crível, portanto, aproveitar o 

momento para aprofundar o debate e, finalmente, atender a esta velha pretensão.  
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