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O ATUAL PROCESSO DE ESCOLHA DOS
MEMBROS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

E A POSSIBILIDADE DE ESSES
TRIBUNAIS SEREM COMPOSTOS

APENAS POR MEMBROS DA
MAGISTRATURA

Regina Maria Groba Bandeira

I - INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por escopo analisar a sistemática atual de
recrutamento dos membros dos Tribunais Superiores e verificar a possibilidade de esses Tribunais
serem compostos tão-somente por membros da carreira da magistratura, escolhidos e
promovidos pelo Supremo Tribunal Federal, dentre os mais notáveis em saber jurídico e ilibada
idoneidade moral.

Atualmente, além de membros advindos da carreira da magistratura, os
Tribunais Superiores têm integrantes da advocacia e do Ministério Público, ressalvado o Tribunal
Superior Eleitoral, que não possui membros oriundos do Ministério Público. A regra que permite
a composição heterogênea dos tribunais dimana da longa tradição do “quinto constitucional”,
previsto no ordenamento jurídico pátrio desde a Constituição de 1934.

Segundo a doutrina constitucional, são considerados Tribunais
Superiores os seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Militar, Tribunal
Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal de Justiça.
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A composição dos Tribunais Superiores é tratada na Constituição
Federal. Assim, somente por meio de emenda constitucional pode haver alteração na forma de
seleção de seus integrantes.

Nesse estudo discorreremos sobre a composição dos Tribunais
Superiores, a regra do quinto constitucional e a possibilidade de alteração das normas relativas à
composição dos Tribunais Superiores.

II - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, foi
criado pelo Decreto nº 848, de 1890, inspirado no modelo da Suprema Corte norte-americana.
No que se refere à sua composição, o STF manteve organização semelhante ao sistema norte-
americano, com juízes vitalícios nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do
Senado Federal.

A competência precípua do Pretório Excelso de exercer o controle de
constitucionalidade difuso, relacionado à solução de casos concretos, foi, ao longo do século XX
modificando-se para adquirir características do modelo concentrado criado na Europa nos anos
20, permitindo a discussão de atos normativos em tese e com efeitos gerais. Mais recentemente,
com a instituição da Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ampliação dos legitimados para
propor as ações de controle concentrado (ADIN e ADC) e a criação das súmulas vinculantes e da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal teve reforçado seu papel de corte constitucional,
semelhante ao modelo adotado pelas Cortes européias.

Segundo a Constituição Federal, são requisitos para a nomeação dos
onze ministros do Supremo Tribunal Federal: ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade; ser
brasileiro nato (art. 12, § 3º, IV); estar no gozo dos direitos políticos (art. 14, § 1º, I); notável saber
jurídico e reputação ilibada. O ato de nomeação é complexo, por envolver dois Poderes estatais –
Executivo e Legislativo, e discricionário, não havendo necessidade de motivação da escolha.

Como ocorre com os demais Tribunais Superiores, em razão de seu
acentuado papel político no conjunto dos Poderes da República, o Supremo Tribunal Federal não
é órgão composto por meio de promoção de membros da magistratura. Dá-se ênfase no processo
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de nomeação ao sistema de freios e contrapesos por meio da participação do Executivo e do
Senado Federal, como modo de conferir legitimidade democrática e, ao mesmo tempo, reforçar o
controle entre os Poderes estatais. Ao mesmo tempo, com vistas a assegurar a independência dos
membros do Supremo Tribunal Federal, a Constituição previu as garantias da magistratura e as
incompatibilidades, previstas no art. 95. 

O Supremo Tribunal Federal não é competente para a escolha ou a
promoção de membros da magistratura para integrarem os demais Tribunais Superiores. Somente
em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal elabora a lista sêxtupla
dos advogados que o integram.

III - O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Superior Tribunal Militar foi criado por Alvará com força de lei em 1º
de abril de 1808. Tal ato normativo foi assinado pelo Príncipe-Regente D. João, tendo
denominado o novo órgão Conselho Supremo Militar e de Justiça. 

A Justiça Militar da União foi introduzida, efetivamente, no Poder
Judiciário, pela Constituição de 1934. À época, o órgão de cúpula da Justiça Militar denominava-
se Supremo Tribunal Militar (art. 86). A Constituição de 1946 consagrou o nome atual: Superior
Tribunal Militar.

O Ato Institucional nº 2 de 1965 determinou:

Art. 7º O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze juízes vitalícios
com a denominação de Ministros, nomeados pelo Presidente da República, dos quais
quatro escolhidos dentre os generais efetivos do Exército, três dentre os oficiais efetivos
da Marinha, três dentre os oficiais generais efetivos da Aeronáutica e cinco civis.

Parágrafo único. As vagas de Ministros togados serão preenchidas por
brasileiros natos, maiores de 35 anos de idade, da forma seguinte: 

I – três por cidadãos de notório saber jurídico e reputação ilibada, com prática
forense de mais de dez anos, da livre escolha do Presidente da República;

II – duas por auditores e Procurador-Geral da Justiça Militar.

No texto da Constituição de 1967, a composição do Superior Tribunal
Militar foi mantida, alterando-se apenas a participação do Ministério Público Militar. O Senado
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Federal passou a aprovar a escolha de membro do Tribunal, como se vê no art. 121. Note-se que
os juízes passaram a ser denominados Ministros:

Art 121 - O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros
vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo
Senado Federal, sendo três entre oficiais-generais da ativa da Marinha de Guerra,
quatro entre oficiais-generais da ativa do Exército, três entre oficiais-generais da ativa
da Aeronáutica Militar e cinco entre civis. 

§ 1º - Os Ministros civis serão brasileiros natos, maiores de trinta e cinco anos,
livremente escolhidos pelo Presidente da República, sendo: 

a) três de notório saber jurídico e idoneidade moral, com prática forense de mais
de dez anos; 

b) dois auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar, de
comprovado saber jurídico. 

A Emenda Constitucional nº 1 de 1969 e a Constituição de 1988
mantiveram a composição do Superior Tribunal Militar prevista na Constituição de 1967. A
Constituição de 1988 foi expressa ao determinar, quanto aos Ministros civis, que a escolha dentre
juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar deveria ser paritária.

A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, ampliou o quorum para
aprovação da indicações pelo Senado Federal para os membros do STJ e do TST. Manteve,
contudo, o quorum de maioria simples para a aprovação de indicações para o Superior Tribunal
Militar.

A Justiça Militar da União é justiça especializada na aplicação da lei aos
militares federais - Marinha, Exército e Aeronáutica, julgando apenas os crimes militares definidos
em lei. Na estrutura dessa Justiça especializada, o Superior Tribunal Militar tem natureza de
tribunal de segunda instância, o que o difere dos Tribunais Superiores que têm a missão de
uniformizar a interpretação de leis em nível nacional.

IV - O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

O Código Eleitoral de 1932 instituiu a Justiça Eleitoral. A Constituição
de 1934 estruturou a Justiça Eleitoral, denominado o órgão de cúpula dessa justiça especializada
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Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, que passou a denominar-se Tribunal Superior Eleitoral na
Constituição de 1946, mantendo, desde então, sua composição.

O art. 119 da Constituição Federal de 1988 estabelece a composição do
TSE: três juízes dentre os Ministros do STF; dois juízes dentre os Ministros do STJ e dois juízes
nomeados pelo Presidente da República, dentre seis advogados de notável saber jurídico e
idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

A previsão constitucional deixou de contemplar juízes oriundos do
Ministério Público, o que não se justifica, eis que os órgãos dessa justiça especializada não têm
uma carreira da magistratura específica. A composição dos órgãos colegiados com jurisdição
eleitoral é heterogênea.

A investidura dos juízes eleitorais é temporária, dispondo o § 2º do art.
121 da Constituição Federal:

Art. 121...................................................................................................
§ 2º Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por

dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo os
substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para
cada categoria..

V - O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

O art. 122 da Constituição de 1946 determinou que a constituição,
investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do
Trabalho seriam regulados por lei.

A Constituição de 1967, a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, e a
Constituição de 1988 dispuseram sobre a composição do TST, com membros togados e classistas,
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal.

O TST, com jurisdição em todo o território nacional, tem por principal
função uniformizar a jurisprudência trabalhista.

O Tribunal Superior do Trabalho, com o advento da Emenda
Constitucional nº 45/04, voltou a ter 27 ministros, que era a composição até a extinção dos juízes
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classistas, em 1999. Os Ministros são escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65
anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado
Federal – respeitado o quinto constitucional para advogados e integrantes do Ministério Público
do Trabalho, que vem sendo mantido no texto constitucional desde 1967.

De acordo com o artigo 111-A da Constituição Federal:

Art. 111- A O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete
Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria
absoluta do Senado Federal. 

Como a Constituição Federal não se referia ao quorum para deliberação
do Senado Federal, aplicava-se a norma do art. 47 da Lei Maior, que estatui que, salvo disposição
constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa do Congresso Nacional e de suas
Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
Com a nova redação aprovada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, passou-se a exigir
aprovação pela maioria absoluta  do Senado Federal, o que é importante avanço para tornar mais
rigoroso o processo de escolha de Ministros do TST.

A Justiça Laboral teve sua competência ampliada no art. 114 da
Constituição Federal para julgar as ações de relação de trabalho, e não somente as de relação de
emprego disciplinadas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

O artigo 114, além de manter o poder normativo da Justiça do Trabalho,
estabeleceu novas atribuições, como o julgamento de ações sobre representação sindical, atos
decorrentes da greve, indenização por dano moral ou patrimonial resultantes da relação de
trabalho e os processos relativos às penalidades administrativas impostas aos empregadores por
fiscais do trabalho. A Justiça Trabalhista também passou a julgar mandados de segurança, habeas
corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. 

VI- O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Legislador Constituinte de 1988 criou o STJ, última instância das leis
infraconstitucionais tanto no âmbito da Justiça Federal como no da estadual, e extinguiu o
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Tribunal Federal de Recursos. O STJ é a Corte competente para a uniformização da interpretação
da lei federal em todo o País.

O art. 104 da Constituição Federal determina:

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e
três Ministros.

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão
nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e
menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:

I- um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre
desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo
próprio Tribunal;

II- um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério
Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente,
indicados na forma do art. 94.

O parágrafo único do art. 104, modificado pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004, altera o quorum para a aprovação do Ministro do Superior Tribunal de Justiça
pelo Senado Federal. Agora, exige-se maioria absoluta para a aprovação, tornando o processo
mais rigoroso e restringindo a discricionariedade do Presidente da República.

VII - O QUINTO CONSTITUCIONAL E A PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADOS E

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES

A Constituição de 1934 foi a primeira a assegurar a participação de
membros oriundos da advocacia e do Ministério Público na composição dos tribunais:

Art. 104......................................................................................................
§ 6º Na composição dos Tribunais superiores serão reservados lugares

correspondentes a um quinto do número total, para que sejam preenchidos por
advogados, ou membros do Ministério Público de notório merecimento e reputação
ilibada, escolhidos de lista tríplice, organizada na forma do § 3º.

Tal disposição foi repetida, sem muitas alterações, nas Constituições
seguintes. A Constituição de 1937 a previa em seu art. 105; a de 1946, no art. 124, V; a de 1967,
no art. 136, IV; a Emenda Constitucional nº 1/69, no art. 144, IV.
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O instituto do quinto constitucional vem sendo mantido, sobrevivendo à
elaboração da Constituição de 1988, à revisão constitucional de 1994 e à Reforma do Judiciário
(Emenda Constitucional nº 45, de 2004). No texto vigente, a regra é expressa no art. 94, que
determina:

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos
Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros
do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório
saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas
classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice,
enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus
integrantes para nomeação.

Quanto aos Tribunais Superiores, a composição do Tribunal Superior do
Trabalho atende à regra do quinto constitucional. Um quinto do TSE é composto de advogados.
O Superior Tribunal Militar e o Superior Tribunal de Justiça têm um terço de participação de
advogados e membros do Ministério Público em seus colegiados.

Há, contudo, alguma resistência à manutenção do quinto constitucional,
principalmente por parte daqueles que vinculam a criação do quinto constitucional à instituição da
representação classista na justiça laboral. Sobre o tema, elucidativa a lição da Ministra do Tribunal
Superior do Trabalho, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, que após longa pesquisa histórica do
instituto conclui:

Nada há que ligue o quinto constitucional ao vocalato na Justiça do Trabalho
além da partilha do mesmo berço, já que ambos surgiram, em sede constitucional, em
1934. Enquanto no âmbito trabalhista se pretendeu a conciliação, por aparato
administrativo, dos conflitos nascidos em virtude da relação do trabalho – a justificar a
participação de representantes das classes envolvidas -, no âmbito da composição dos
tribunais, a idéia inicial voltava-se precisamente à diversificação da composição, com o
fim de atrair aos colégios de magistrados experiências outras daquelas decorrentes do
exercício da magistratura.

Outro argumento apontado pelos detratores do quinto constitucional é a
recente criação do Conselho Nacional de Justiça pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004.
Entendem que o quinto constitucional não tem mais razão de ser após a criação do CNJ, pois não
há mais necessidade do controle que os advogados e membros do MP exerciam como membros
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dos Tribunais. Parece-nos, entretanto, que a criação de novo órgão com participação de pessoas
vinculadas às funções essenciais à Justiça vem reforçar uma tendência do legislador constituinte
de entender indispensável a representação de diversos segmentos da sociedade no Poder
Judiciário, como forma de democratizar a instituição.

Por outro lado, aqueles que defendem o instituto conferem-lhe dupla
função, as de oxigenar e democratizar o Judiciário, com a utilização das experiências profissionais
daqueles que são considerados integrantes de funções estreitamente vinculadas à Justiça, assim
como com a contribuição de uma visão extramuros da judicatura, que pode ser eficiente antídoto
contra o corporativismo deletério.

VIII - A REFORMA DO JUDICIÁRIO E A ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS

TRIBUNAIS SUPERIORES

A Reforma do Judiciário vem sendo debatida no Congresso Nacional.
Após doze anos de discussões, foi aprovada a PEC 96/92, que se transformou na Emenda
Constitucional nº 45/04, considerada a primeira parte da Reforma. Agora, está em tramitação na
Câmara dos Deputados a PEC nº 358/05, também chamada de PEC paralela da Reforma do
Judiciário. A PEC nº 358/05 foi aprovada pela Comissão Especial na forma de Substitutivo e está
pronta para apreciação pelo Plenário.

Durante a tramitação da PEC nº 96/92, alguns parlamentares sugeriram
a transferência de competências do STF para o STJ, como forma de transformar o Supremo
Tribunal Federal em Corte eminentemente constitucional. Contudo, pouco foi discutido sobre a
mudança do processo de escolha dos membros da Corte Suprema, cuja composição foi mantida.
Nem mesmo a segunda parte da Reforma do Judiciário (PEC nº 358, de 2005) contempla
qualquer alteração nesse sentido.

A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, não alterou a composição do
Superior Tribunal Militar. Já a segunda parte da Reforma do Judiciário (PEC nº 358, de 2005), em
tramitação na Câmara dos Deputados, prevê que o STM será composto de onze Ministros,
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pela maioria absoluta do
Senado Federal. Segundo o novo texto, os juízes de carreira da Justiça Militar da União terão
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direito a duas vagas no Tribunal. O Presidente da República continua a escolher livremente os
Ministros do STM, mas a escolha deverá ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal.

O Tribunal Superior Eleitoral também não sofreu alterações em sua
composição durante a tramitação da Reforma do Judiciário, que manteve a composição mínima
de sete membros, com a participação de Ministros do STF e do STJ e de dois advogados (PEC nº
96/92 e 358/05).

Com a Reforma do Judiciário, o Tribunal Superior do Trabalho voltou a
ser composto de vinte e sete Ministros. A aprovação pelo Senado Federal passou a ser por
maioria absoluta e o quinto constitucional foi mantido. A PEC nº 358, de 2005, não prevê
alterações na composição do TST. 

Após os debates da Reforma do Judiciário, durante os quais surgiram
várias sugestões de alteração do número de membros do Superior Tribunal de Justiça, a
composição de, no mínimo, trinta e três Ministros foi mantida. A regra do terço de participação
de advogados e membros do Ministério Público restou intocada, não constando da PEC nº 358,
de 2005 qualquer alteração sobre essa matéria.

Ressalte-se, mais uma vez, que a Emenda Constitucional nº 45, de 2004,
fez importante alteração do quorum para aprovação das indicações dos Ministros do STJ e do
TST pelo Senado Federal. A regra aplicada era a do art. 47 da Constituição Federal, que determina
o quorum de maioria simples. Agora, o Legislador Constituinte deixou expresso o quorum de
maioria absoluta (art. 104, p.u. e art. 111-A). 

Não obstante a tramitação da PEC nº 358, de 2005, que não menciona
alteração quanto ao processo de escolha dos membros dos tribunais, entidades representativas
dos magistrados têm envidado esforços junto ao Congresso Nacional para a extinção do quinto
constitucional, com o objetivo de que os tribunais venham a ser compostos apenas por
integrantes da carreira da magistratura.

IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, com exceção do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Eleitoral, a composição dos Tribunais Superiores compreende a participação de
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advogados e membros do Ministério Público, na esteira da manutenção do instituto do quinto
constitucional, adotado no direito brasileiro desde a Constituição de 1934.

Cabe lembrar, contudo, que, historicamente, buscou-se, na composição
do Supremo Tribunal Federal, a heterogeneidade de seus integrantes, oriundos da magistratura,
do Ministério Público, da advocacia e de outros segmentos de nossa sociedade. Na composição
atual, são vários os exemplos de membros oriundos do Ministério Público e da advocacia.
Citando apenas os mais recentes, o Ministro Ricardo Lewandowski foi desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo "quinto constitucional" da classe dos
advogados. A Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha foi Procuradora do Estado de Minas
Gerais. O Ministro Joaquim Barbosa é egresso da Ministério Público Federal.

A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, seguindo a mesma tendência
da Constituição de 1988, reforçou a participação de instituições indispensáveis à administração da
Justiça nos órgãos do Poder Judiciário, não só como forma de trazer experiência profissional e
visão mais ampla e aberta aos Tribunais, mas também como medida de fortalecimento do
controle de atuação e meio eficaz para tornar mais transparente um Poder do Estado
considerado, ainda, pela sociedade brasileira, bastante hermético.

Se o critério político vem comprometendo a credibilildade dos
integrantes das listas organizadas pela OAB e pelo Ministério Público, o mesmo ocorrendo
quando a decisão sobre tais listas cabe aos tribunais, há que se buscar inovações, talvez como
sugeriu a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia Antunes Rocha, com a criação de
banca examinadora, composta por grandes juristas, que seria encarregada da sabatina,
eminentemente técnica, e avaliação do conhecimento dos candidatos, antecedendo a votação dos
nomes. Ou, ainda, poderia ser modificado o exame das indicações pelo Senado Federal, com o
objetivo de valorização dos mais capacitados.

O quinto constitucional (ou terço, como se vê em alguns tribunais), com
mais de setenta anos de tradição constitucional, é instituição humana, que, como qualquer outra,
apresenta na prática suas imperfeições. O custo de extinguir a participação de segmentos diversos
da sociedade em órgãos jurisdicionais poderá ser a diminuição da democratização, da pluralidade
e da fiscalização da sociedade no Poder Judiciário, contrariando a linha da aprovada primeira
parte da Reforma do Judiciário (EC nº 45, de 2004).
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Em razão do papel político exercido pelos Tribunais Superiores,
responsáveis pela uniformização da jurisprudência, com jurisdição nacional, não nos parece
adequado o acesso a esses órgãos unicamente por meio de promoção de magistrados. Tal
restrição de participação de advogados e membros do Ministério Público, como já visto,
diminuiria a oxigenação e democratização dos Tribunais Superiores. 

Já a idéia de transformar o Supremo Tribunal Federal em órgão de
escolha de todos os Ministros de Tribunais Superiores seria, a nosso ver, frontalmente contrária
ao papel da Corte Suprema, especialmente agora, após a reforma constitucional, momento em
que o Pretório Excelso cada vez mais se aproxima de uma corte constitucional. O STF elabora a
lista sêxtupla dos advogados que integram o TSE, mas essa tarefa não se coaduna perfeitamente
com a missão precípua do órgão de cúpula do Judiciário. Além da quebra de uma longa tradição,
correria-se o risco de trazer a política partidária e, assim, as lutas e disputas por vagas para o seio
do Supremo Tribunal Federal, em prejuízo evidente à Instituição.

Por fim, cabe ressaltar o papel exercido pelo Poder Executivo e pelo
Senado Federal no processo de escolha dos membros do Tribunais Superiores, que faz parte do
sistema de freios e contrapesos, indispensável para assegurar a independência e harmonia entre os
Poderes da República. 
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