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RESUMO

O Brasil  experimenta,  atualmente,  um peculiar  processo em que a Constituição é 
vista como sendo a  morada da justiça,  da liberdade,  dos poderes legítimos e  dos direitos 
fundamentais. Assim, o Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal – STF – 
por ser o órgão responsável pela diluição de conflitos judiciais frente à Constituição Federal – 
tem atraído  para  si  a  atenção  de  toda  a  sociedade.  Por  isso  mesmo,  a independência,  a 
credibilidade e a legitimidade da justiça constitucional no Brasil passaram a ser alvo de graves 
ponderações, sobretudo no que se reporta à indicação e à nomeação dos ministros daquele 
Tribunal  pelo  Presidente  da  República.  Diante  desse  atual  mecanismo de  designação dos 
juízes  constitucionais,  as  garantias  de  independência  e  de  imparcialidade  da  suprema 
magistratura têm sido tomadas, por estudiosos da área, como sobremodo comprometidas.  O 
perfil político do atual STF, especificamente no que diz respeito aos antecedentes políticos de 
seus membros, remonta a período longínquo, de sorte que grande parte de seus componentes 
já havia sido apresentada às nuances de um cargo político desde a época imperial.  Nesse 
sentido, os juízes e tribunais tiveram um papel político relevante desde os primeiros instantes 
da fundação do Brasil, seja como colônia, como nação independente de Portugal e, mais tarde, 
na trajetória  republicana.  Em estudo comparado dos  tribunais  constitucionais  dos  Estados 
Unidos da América, Alemanha, Portugal, Chile com o Brasil e, bem assim, dos modelos de 
escolha de seus respectivos magistrados, é possível vislumbrar que nenhum dos cinco países 
está plenamente satisfeito com os modelos de eleição de seus juízes. O sistema de escolha dos 
ministros do STF adotado no Brasil convoca a participação integrada do Poder Executivo e do 
Legislativo, com o objetivo de proporcionar maior segurança e legitimidade à investidura dos 
mais  altos  magistrados do País.  Assim,  é  certo que a  nomeação dos  ministros do STF é 
definida  pela  doutrina  como  sendo  um  ato  administrativo  complexo  e  discricionário: 
complexo,  porque  dele  participam  dois  órgãos,  o  Presidente  da  República  e  o  Senado; 
discricionário,  porque  cabe  ao  primeiro  escolher,  livremente,  o  candidato,  atendidas  as 
exigências  constitucionais.  Nesse  sentido,  a  escolha  desses  magistrados  por  autoridades 
políticas garantiria o cunho democrático do processo, já que o Presidente da República e os 
Senadores são eleitos pelo povo e a ele devem responder. A justiça e a imparcialidade das 
decisões tomadas por  juízes constitucionais  não obedece somente aos critérios relativos à 
escolha desses mesmos juízes, mas a um intrincado mecanismo que reúne todos os órgãos de 
poder do Estado e, mais ainda, a uma incessante prática que deve ser inerente a todo juiz: a de 
correlacionar a norma constitucional com a realidade social. A presente monografia pretende 
examinar a questão da politização do STF diante do mecanismo de escolha de seus ministros.

Palavras-chave:  Constituição  Federal.  Propostas  de  emenda  à  Constituição.  Supremo 
Tribunal Federal. Senado Federal. Jurisdição constitucional. Nomeação de 
ministros. Politização do Supremo Tribunal Federal. 



ABSTRACT

At present, Brazil is going through a peculiar process in which the Constitution 
is seen as the custodian of justice, freedom, the legitimate powers and fundamental rights. 
Thus, the Judiciary, notably the Supreme Court – being the agency responsible for the dilution 
of legal conflicts before the Federal Constitution – has attracted the attention of the whole 
society. For this reason, the independence, credibility and legitimacy of constitutional justice 
in Brazil has become the target of serious criticism, most especially as regards the indication 
and appointment of ministers in that Tribunal by the President of the Republic. In light of the 
present designation mechanism for constitutional judges, the guarantees of independence as 
well as impartiality of the supreme magistrate have been considered above all, by scholars in 
this area,  as committed.  The political  profile  of the present Supreme Court,  especially as 
regards the past political experience of its members, recalls to a long period, in such a way 
that a large part of its components had already presented the nuances of a political position 
since the imperial  era.  Consequently,  judges  and tribunals  had an important  political  role 
since the early stages of the foundation of Brazil, be it as a colony, an independent nation 
from Portugal,  and  later  during  its  republican  experience.  In  a  comparative  study of  the 
constitutional tribunals of the USA, Germany, Portugal, Chile and Brazil in the light of the 
models of selection of their respective magistrates, it is possible to envisage that none of the 
five countries  is  fully satisfied with the models  of election of their  judges.  The selection 
system  of  the  ministers  of  the  Supreme  Court  adopted  in  Brazil  invites  the  integrated 
participation of the Executive and Legislative, with the objective of providing greater security 
and legitimacy to the investiture of the highest magistrates of the country. Thus, it is certain 
that the appointment of Supreme Court magistrates is defined by doctrine as being a complex 
and discretional administrative action: complex because two agencies participate in it – the 
President of the Republic and the Federal Senate; discretional because it is the former’s duty 
to freely choose the candidate respecting the constitutional  requirements.  To this end, the 
choice of these magistrates by political authorities would guarantee the democratic impact of 
the process, since the President of the Republic as well as Senators are elected by the people 
and it is to the people that they have to answer. The justice and impartiality of the decisions 
made by constitutional judges do not only obey criteria relative to their selection, but to an 
intrinsic mechanism that involves all the government agencies of the State and, even more, to 
an incessant practice which should be inherent to all judges: to correlate the constitutional 
norm  with  the  social  reality.  The  present  monograph  intends  to  examine  the  issue  of 
politicizing  the  Brazilian  Supreme  Court  in  light  of  the  mechanism  of  selection  of  its 
ministers.

Key words: Federal Constitution. Constitutional amendment proposals. The Supreme Court. 
Federal  Senate.  Constitutional  jurisdiction.  Appointment  of  ministers. 
Politicizing the Supreme Court.
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INTRODUÇÃO

No ano em que a Constituição da República completou uma década, a televisão 

aberta  do  Brasil  veiculou  uma  matéria  bastante  interessante:  repórteres  foram  às  ruas  e 

perguntaram aos  cidadãos  se,  em seus  lares,  havia  uma Constituição.  Uma das  respostas 

obtidas chamava a atenção: a cidadã, pensativa, asseverou, pausadamente, que sim, que tinha, 

obviamente, uma constituição em sua casa. 

-E a senhora a lê? - indagou o repórter. 

-Se eu a leio? Como assim, não compreendo? O senhor não quis saber se a 

minha casa é organizada, funcional, bem constituída?

Diante  de  tal  relato,  pode-se  inferir  que,  se  a  própria  Constituição  Federal 

afigurava-se uma quase desconhecida perante a população brasileira, o que dizer do órgão 

máximo do Poder Judiciário, qual seja, o Supremo Tribunal Federal – STF, instituição que 

pugna pela guarda e pelo cumprimento da Lei Maior, que é a Constituição? 

A esse respeito, Leite (2006, p.145) já se certificou de que, tanto no âmbito 

jurídico quanto na seara política, tem-se verificado uma crescente preocupação em torno de 

um  suposto  caráter  'político'  da  função  jurisdicional  e,  em  particular,  da  jurisdição 

constitucional exercida pelo STF. Tal reflexão, pondera o autor,  tem seu lado positivo na 

medida  em  que,  por  meio  dela,  o  Supremo  vai  deixando,  paulatinamente,  de  ser  um 

'desconhecido' diante da população brasileira. 

Como é sabido,  a  Carta  Constitucional  de 1988 prevê,  em seus  artigos 84, 

inciso XIV, e 101, parágrafo único, que cabe ao Presidente da República, após aprovada a 

escolha pelo Senado Federal, a nomeação dos ministros do STF. 

Entretanto,  vem  crescendo,  no  Brasil,  uma  certa  insurreição  –  tanto  da 

sociedade brasileira quanto dos setores comprometidos com a prestação jurisdicional  - no 

sentido de que o “secular e arcaico mecanismo de escolha dos ministros do STF” (BRITTO, 

2006),  além de pressupor  “uma inconveniente  politização ou partidarização da cúpula  do 

Poder  Judiciário”,  ainda  compromete  a  imparcialidade  dos  onze  membros  que  compõem 

aquela Corte Judicial. (MOURA, 2006).
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Atualmente,  em épocas  de  desmedidos  escândalos  políticos1 e  de  decisões 

judiciais  controvertidas2,  a  questão  se  reveste  de  notória  importância,  sobretudo  pela 

constatação  de  que  o  atual  Governo  já  escolheu  sete  ministros  para  aquela  Corte 

Constitucional. É de se ver que nunca, em eras democráticas, um Presidente da República 

participou,  de  maneira  assim  tão  contundente,  do  processo  de  composição  do  Pretório 

Excelso3. 

A propósito,  já tramitam no Congresso Nacional cerca de oito propostas de 

emenda  à  Constituição,  cujos  objetivos  são,  justamente,  modificar  o  atual  processo 

constitucional de recrutamento dos ministros do STF. Somente a título de esclarecimento, eis 

os números das proposições, em trâmite no Poder Legislativo, que tocam a matéria objeto 

deste estudo: PEC 92, de 1995; PEC 68, de 2005; PEC 71, de 1999; PEC 473, de 2001; PEC 

484, de 2005; PEC 546, de 2002; PEC 566, de 2002; PEC 569, de 2002. Mais adiante, no 

Capítulo 3, far-se-á uma análise mais pormenorizada das propostas acima referendadas.

Ensina Bonavides (2004, p. 127) que, nas democracias formadas a partir das 

idéias de um Estado cujo autocontrole está calcado no sistema de freios e contrapesos, os três 

Poderes são divididos e gozam de certa harmonia e independência. Dessa forma, essa relativa 

autonomia é que dá azo à existência de uma inter-relação desses três Poderes, de modo a 

impedir excessos ou arbitrariedades de um sobre os outros.  

De outro ângulo, e ainda em consonância com entendimento de Bonavides, não 

há de se olvidar que o legislador constituinte, quando da redação dos artigos supracitados, por 

certo entendeu que o Presidente da República - uma vez que teria sido democraticamente 

eleito  pelo  povo,  por  maioria  de  votos  -  estaria  plenamente  legitimado  a  desempenhar  o 

proeminente papel de escolha dos ministros que deveriam compor o STF. 

Consoante relata Bonavides (2004, p. 127), o Brasil experimenta, atualmente, 

um peculiar processo em que a Constituição é vista, cada vez mais, como sendo a morada da 

justiça, da liberdade, dos poderes legítimos, como sendo o paço dos direitos fundamentais, a 
1  Como exemplos, citem-se: a interrupção do depoimento do caseiro Francenildo dos Santos Costa, convocado 

para falar à CPI dos Bingos. O PT recorreu ao STF, em sede de habeas corpus, para obter uma decisão liminar 
que  silenciasse  o  depoente  e  conseguiu  a  concessão  da  ordem  emanada  do  Ministro  Cezar  Peluso;  o 
julgamento do Mandado de Segurança impetrado pelo ex-deputado José Dirceu, com o intuito de suspender o 
processo de cassação que tramitava no Conselho de Ética  da Câmara dos Deputados,  em que o Ministro 
Presidente do STF à época, Nelson Jobim, afrontava todo voto contrário à tese do ex-deputado.

2  Como exemplos, podem-se citar: a correção dos saldos do FGTS de todos os trabalhadores brasileiros; a 
decisão do STF favorável à constitucionalidade da taxação dos servidores inativos; a decisão que declarou a 
constitucionalidade da medida provisória que determinou o corte e a sobretaxa de energia elétrica imposta pelo 
Executivo, e o entendimento daquela Corte de que a taxa de juros reais, que não poderia ser superior a 12% 
por cento ao ano, segundo a prescrição expressa pelo art. 192 da Constituição Federal, não era auto-aplicável 
porque dependeria de lei complementar que a regulamentasse.

3  Ver, ao final deste trabalho, tabela demonstrativa do número de ministros indicados pelos Presidentes da 
República, até a presente data.
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casa dos princípios, a sede da soberania.

Assim, por essa razão mesma, é que o Poder Judiciário, notadamente o STF – 

órgão responsável  pela diluição de conflitos judiciais frente à Constituição Federal  – tem 

atraído a atenção de toda a sociedade. 

Nesse sentido, vê-se um tímido caminhar da democracia participativa almejada 

pela maioria da população, a qual anseia por um modelo de legitimidade jurisdicional que se 

mostre o mais imparcial, crédulo, independente e soberano possível. 

Tanto é assim que, consoante assegura Bonavides (2004, p. 132), quanto mais 

perto do povo estiver o juiz constitucional, mais elevado há de ser o grau de sua legitimidade, 

eis que a legitimidade dos tribunais constitucionais é, antes de tudo, pura e simplesmente, a 

legitimidade da própria Constituição.

Ora, por tudo isso é que a independência, a credibilidade e a legitimidade da 

justiça constitucional no Brasil passaram a ser alvo de graves ponderações, sobretudo no que 

se reporta à indicação e à nomeação dos ministros do STF pelo Presidente da República. 

Diante  desse  atual  mecanismo  de  designação  dos  juízes  constitucionais,  as  garantias  de 

independência e de imparcialidade da suprema magistratura têm sido tomadas, por estudiosos 

da área, como sobremodo comprometidas. 

Não é por menos que, conforme declaração de Almeida (1995, p. 251), autores 

como Paulo  Bonavides,  J.  J.  Gomes Canotilho,  Manuel  Gonçalves  Ferreira  Filho,  Mauro 

Cappelletti, Luís Werneck Vianna, Maria Tereza Sadek, Adhemar Ferreira Maciel e Alexandre 

de Moraes têm se debruçado sobre a letra fria do texto constitucional e o inteiro teor das 

decisões emanadas pelo Corte Suprema do Brasil para concluir que a relação pessoal entre a 

entidade nomeante e o juiz nomeado é assaz incômoda para um cargo cuja imparcialidade é 

requisito intrínseco. 

Embora  movida  por  interesses  de seus  associados – não se  pode deixar  de 

ressaltar – a própria Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB exarou, há algum tempo, 

nota oficial de protesto contra a indicação de certo ministro para o STF. Ocorre que,  por 

ocasião de sua nomeação, o então pretenso ministro exercia o cargo de Advogado-Geral da 

União. Nesse sentido, a referida nota aludia razões do seguinte quilate: “Há muito tempo, 

constata-se que o atual modelo constitucional de escolha de ministro do Supremo Tribunal 

Federal  deve  ser  modificado,  para  garantir-se  à  excelsa  Corte  maior  distância  do  poder 

político-partidário e imagem de absoluta independência nos julgamentos”. (ASSOCIAÇÃO 

DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS, 2002).

Resida aí, talvez, a relevância de se dissertar sobre esse aspecto institucional 
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brasileiro,  uma vez  que  se  estará  discutindo,  justamente,  os  mecanismos  de  escolha  dos 

membros do órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, o qual é competente para exercer o 

controle de constitucionalidade das leis que compõem todo o ordenamento jurídico do país. 

Entende Tavares Filho (2006, p. 04) que esse órgão judicial máximo é aquele que pode influir, 

em profundidade, no exercício do governo e na prática democrática do Brasil.

Por  todo  o  exposto  é  que  o  presente  trabalho  monográfico  ocupar-se-á  do 

estudo da instituição política do STF, notadamente no que se reporta ao mecanismo de escolha 

de seus ministros. Para levar tal estudo a bom termo, empregar-se-á o Direito Comparado 

como subsídio. Para essa comparação, escolheram-se quatro países, a saber: Estados Unidos 

da América, Alemanha, Portugal e Chile.

Logo, no primeiro capítulo, examina-se toda a trajetória percorrida pelo STF 

nos períodos da História do Brasil, quais sejam, o colonial, o imperial e o republicano. Dessa 

forma, conhecendo os antecedentes históricos do STF, melhor se compreenderá o modo pelo 

qual se tornou o órgão máximo do Poder Judiciário na atualidade.

Depois, no segundo capítulo, analisam-se quatro Tribunais Constitucionais do 

mundo e, bem assim, os mecanismos de escolha de seus membros. Os tribunais escolhidos 

para a pesquisa comparativa foram: o dos Estados Unidos da América, o da Alemanha, o de 

Portugal e o do Chile.  

O terceiro capítulo dedica-se, por seu turno, ao estudo do caso brasileiro, de 

maneira  a  explicar  o  modelo  de  jurisdição  constitucional  e  o  mecanismo de  escolha  dos 

Ministros do STF. Ainda, neste capítulo, há uma breve análise das propostas de emenda à 

Constituição que tramitam no Congresso Nacional, e versam sobre a modificação no sistema 

de investidura dos juízes da Corte Constitucional brasileira.

Finalmente, o quarto e último capítulo cuida da questão da politização do STF, 

analisando as diferenças conceituais existentes entre fato, ato e questões políticas. Ao final 

deste capítulo, faz-se uma breve análise dos conceitos de direito e política para um melhor 

entendimento das implicações dessa possível politização.

Diante dos motivos acima expostos,  natural que se faça, agora,  o convite à 

leitura das linhas seguintes.
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1 HISTÓRIA E POLÍTICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

1.1 EXPLICAÇÃO PRÉVIA

Fato  inusitado  é  encontrar,  na  página  do  STF  exposta  na  web, um  link 

denominado  “Supremo  Tribunal  Federal:  Império/República”,  o  qual  contém  o  texto, 

elaborado pelo Ministro Celso de Mello, apresentado como “Algumas notas informativas (e 

curiosas) sobre o Supremo Tribunal (Império e República)”. Eis aí a maior das provas da 

evolução dos tempos: uma web page que traz relevantes informações sobre os antecedentes 

históricos do Tribunal Constitucional do país.   

 Ocorre  que,  neste  texto,  o  ministro  registra,  em  primeiro  plano,  as 

denominações históricas dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, desde remotas 

eras até os dias de hoje. São elas: Casa de Suplicação do Brasil (de 10/05/1808 a 08/01/1829); 

Supremo Tribunal  de Justiça  (de 09/01/1829 a  27/02/1891),  e  Supremo Tribunal  Federal, 

nome prevalecente desde 28/02/1891.

Para  organizar  a  presente  monografia,  optou-se  por,  logo  neste  primeiro 

capítulo,  fazer  uma revisão de literatura  nos  moldes  da que fez Grahl  (2006, p.  43),  que 

privilegiasse  a  exposição  histórico-jurídica  das  três  Casas  acima  registradas,  de  modo  a 

abordar os três períodos históricos por que passou o atual STF. 

Assim, a parte que trata do período colonial se ocupa do esboço à formação do 

Poder  Judiciário  no  embrionário  Brasil;  a  que  aborda  o  período  imperial  se  ocupa  dos 

destaques  atinentes  ao  Supremo  Tribunal  de  Justiça;  enquanto  a  que  trata  do  período 

republicano traz considerações sobre a instalação e formação original do STF. Eis aí o que se 

lerá mais adiante.

1.2 O PERÍODO COLONIAL

Em estudo de Grahl  (2006, p.  43),  lê-se que o descobrimento de novas terras 

impulsionou  o  período  de  colonização  do  Brasil  por  Portugal.  Este  país,  por  seu  turno, 

preocupado que estava com as riquezas e o com o desenvolvimento do comércio marítimo, 
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cuidou  logo  de  estabelecer  a  Justiça  nas  terras  recém-descobertas,  de  modo  que,  com a 

expedição de Martins Affonso de Souza - a qual detinha poderes extraordinários recebidos do 

Reino - fundou a Colônia e criou, dentre outros cargos, os de tabeliães e de oficiais de justiça. 

Entende Grahl (2006, p.  43) que,  a despeito desses  atos de criação de uma 

Justiça incipiente, há que se registrar que neste período não existia na Colônia um Judiciário 

como sendo uma instituição autônoma e independente, até porque “o Direito aqui era mantido 

pela imposição do Governo Central”, em Portugal. 

Ocorre que, nos dizeres de Bomfim (1979, p. 3), tendo em vista o insucesso do 

regime de capitanias hereditárias, essa precária organização da Justiça sofreu modificações 

com a criação do Governo-Geral  do Brasil,  localizado na Bahia,  onde Tomé de Souza – 

primeiro governador-geral designado – recebeu um regimento que superou todos os anteriores 

concebidos  pelo  Rei  de  Portugal,  justamente  pelos  poderes  que  lhe  foram  outorgados, 

aumentando-se a alçada do cível e do criminal. 

A partir daí, consigna Grahl (2006, p. 44), a precária organização da Justiça, 

implantada sob o regime de Capitanias, foi então modificada, com o surgimento das figuras 

do  Ouvidor-Geral,  o  qual  acumulava  as  funções  de  Corregedor  e  de  Provedor-mor  da 

Fazenda. 

Em contínua descrição, Grahl (2006, p. 44) registra a criação, em 1587, do 

Tribunal da Relação, localizado na Bahia, o qual foi composto por dez ministros, com títulos 

e  funções  de  desembargadores  de  agravo,  desembargadores  extravagantes,  chanceler, 

ouvidor-geral, juiz dos feitos e promotor de justiça. Como nota curiosa, registra Grahl (2006, 

p. 44) que esse Tribunal da Relação acabou por não desempenhar função nenhuma, tendo em 

vista um naufrágio que vitimou sete dos dez nomeados pelo Rei de Portugal: somente três dos 

desembargadores chegaram vivos às terras da Colônia!

Por conta mesmo desse incidente trágico, D. Felipe criou, em 7 de março de 

1609,  o  primeiro  Tribunal  da  Relação  do  Brasil,  igualmente  constituído  por  dez 

desembargadores. Com o passar do tempo, relata Grahl (2006, p. 45) que o povo começou a 

reclamar a implantação de uma organização judiciária mais funcional,  ocasião em que, na 

cidade  de  São  Sebastião  do  Rio  de  Janeiro,  em 13 de  outubro  de  1751,  foi  instituído  o 

Tribunal da Segunda Relação, cuja composição era de, também, dez desembargadores. 

Logo depois, desempenhando o papel de órgão de cúpula da justiça brasileira 

durante  o  período  colonial,  a  Casa  de  Suplicação  do  Brasil  foi  instituída  pelo  Príncipe 

Regente D. João, mediante Alvará Régio de 10.05.1808. 

 A esse respeito, ensina Grahl (2006, p. 46) que a Casa de Suplicação de Lisboa 
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era o ápice da organização judiciária do Reino que, com a ocupação pelas tropas de Junot, 

estava  impossibilitada  de  decidir  as  demandas  do  Brasil,  razão  porque,  pela  elevação  do 

Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, D. João criou a Casa de Suplicação do Brasil. 

Entende Grahl (2006, p. 46) que a Casa de Suplicação do Brasil, tendo em vista 

a abrangência de sua jurisdição, foi considerada, por alguns, como o início da história do STF, 

de modo que, na lição de Bomfim (1979, p. 6) “foi a relação do Rio de Janeiro elevada à 

categoria de casa da supplicação (sic),  recebendo os regulamentos da de Lisboa, para que 

exercesse a  sua  alçada sobre  todas as  capitanias  do Brazil  (sic),  e  as  ilhas  dos  Açores  e 

Madeira.”.

Para finalizar, convém aqui estampar lembrança de Grahl (2006, p. 47) quando 

assevera  que  mais  outras  duas  Relações  foram criadas  no  Brasil,  sendo a  primeira  a  do 

Maranhão, cuja jurisdição abrangia as Comarcas do Maranhão, Piauí, Pará, Rio Negro e Ceará 

Grande, e a segunda a de Pernambuco, cujo objetivo era atender à população de Olinda.

Era esse, portanto, o espelho do Judiciário brasileiro quando o país era colônia 

de Portugal. Passa-se, logo adiante, à verificação da formação jurisdicional do Brasil durante 

o período imperial.

1.3 O PERÍODO IMPERIAL

Na página da web referida no início deste capítulo consta a informação, trazida 

a lume pelo ministro do STF, Celso de Mello, de que a instituição do Supremo Tribunal de 

Justiça  já  estava  prevista  na  Carta  Imperial  de  1824.  Dessa  forma,  o  STF  foi  instalado, 

efetivamente, em 09.11.1829, data em que, reunido em Sessão Plenária, elegeu o seu primeiro 

Presidente,  o Ministro José Albano Fragoso, natural de Lisboa/Portugal,  cuja formação na 

área do direito foi conquistada na Universidade de Coimbra. 

Explica  Grahl  (2006,  p.  47)  que  a  organização  judiciária  no  Brasil  era 

deficiente, sendo que, em abril de 1821, com o retorno da Corte para Portugal, a campanha 

pela  independência  foi  intensificada,  com  reflexos  na  organização  judiciária  que  foi 

reconhecida, posteriormente, como poder autônomo do Estado. 

Nesse passo, Grahl (2006, p,  47) assinala que “Dom Pedro de Alcântara, o 

príncipe regente, não mais hesitava em demonstrar seu inconformismo com as determinações 

da Corte de Portugal”, de tal sorte que, por lei de 13 de janeiro de 1822, “foram extintos os 

15



Tribunais criados no Brasil.  Para Bomfim (1979, p. 13), a Casa de Suplicação do Rio de 

Janeiro ficou reduzida a uma relação provincial e seus recursos passaram a ser resolvidos pela 

Casa de Suplicação de Lisboa, segundo alçada estabelecida”. 

No entanto, relata Grahl (2006, p. 48) que, em 13 de novembro de 1823, foi 

criado o Conselho de Estado com a atribuição de compor e apresentar projeto de constituição 

que acabou por resultar, enfim, na Constituição outorgada do Império, em 25 de março de 

1824.  Essa Constituição foi precursora dos princípios do liberalismo e contemplou em seu 

âmago,  destarte,  o  Poder  Judiciário  como  tal,  de  sorte  que  o  trouxe,  em  suas  páginas, 

estampado no Título VI, em capítulo único, com quatorze artigos. 

Por isso que, para Grahl (2006, p. 48), a Constituição do Império teve o condão 

de elevar o Judiciário a um dos poderes políticos e independentes do Brasil, porquanto previu, 

assim, a criação do Supremo Tribunal de Justiça.

Há,  entretanto,  escritos  de  Silva  (1985,  p.  498-499)  onde  se  lê  que  a 

Constituição do Império incorporou o Poder Moderador como a chave de toda a organização 

política, delegado privativamente ao Imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro 

representante,  para  que,  incessantemente,  velasse  sobre  a  manutenção  da  independência, 

equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. 

 Isso porque o pensamento liberal, ainda segundo Silva (1985, p. 499), havia 

resolvido a polêmica sobre quem seria o titular da soberania (se o monarca ou se o povo), de 

sorte que se atribuiu ao monarca a titularidade do poder neutro – o Poder Moderador – e, 

como tal, seria este o guardião da Constituição. Assim,
a  defesa  da  Constituição  repousava  no  poder  moderador,  encarregado  de 
resolver os conflitos constitucionais entre os poderes executivo, legislativo e 
judiciário, pois quando esses poderes crescem desordenadamente, chocam-se 
entre si e se estorvam, [de maneira que se faz] necessária uma força que os 
reduza a seu próprio lugar. Essa força não pode estar em nenhum deles, porque 
serviria para destruir os demais. É preciso que esteja fora, que seja neutra, em 
certo modo, par que sua ação se aplique necessariamente onde seja necessária 
sua aplicação e para que seja preservadora, reparadora, sem ser hostil. (SILVA, 
1985, p. 498).

Há, em Silva (1985, p. 499), considerações no sentido de que a Constituição 

Política do Império do Brasil, de 1824, além de albergar o Poder Moderador, também instituía 

expressamente a diversidade de natureza de suas normas, eis que nem todas eram tidas, por 

ela própria, como constitucionais. 

 É  o  que  decorre,  segundo  Silva  (1985,  p.  506),  da  leitura  do  texto 

constitucional,  quando admoesta  que “é só constitucional o que diz respeito aos limites e 

atribuições  respectivas  dos  poderes  políticos,  e  aos  direitos  políticos  e  individuais  dos 
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cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado, sem as formalidades referidas 

[nos artigos 74 a 77], pelas legislaturas ordinárias”.  

 Daí é que, ainda no entender de Silva (1985, p. 506), as normas assim dispostas 

no texto constitucional “não adquiriram rigidez, razão por que (sic) podiam ser alteradas pelo 

processo  de  elaboração  das  leis  ordinárias,  pelos  meios  comuns,  na  terminologia  de 

Marshall”.

 No que se reportam, assim, às atribuições e competências do Supremo Tribunal 

de Justiça,  Pimenta Bueno (1958, p.  335),  ao analisar  a natureza jurídica e a importância 

daquele tribunal, asseverou que o Poder Judiciário Imperial,
no desempenho dessa importante missão que tem por fim proteger a liberdade, a 
fortuna e vida dos cidadãos, assim como a ordem e segurança social, ele deve 
ser perfeitamente independente, mas deve também cumprir impreterivelmente a 
obrigação sagrada de não se desviar jamais da lei. Esta, e só ela, deve ser o seu 
norte, deve ser a norma que tem de aplicar em toda a sua pureza, em todos os 
casos, com toda a igualdade. Foi para isso que recebeu seu poder social, essa é a 
condição  da  verdadeira  legitimidade  de  seus  atos,  e  também  a  indeclinável 
exigência da razão e dos interesses sociais. 

Diante dessa declaração, há que se concluir,  na companhia de Melo Frnaco 

(1960, p. 98-99), que o Poder Judiciário imperial encontrava-se impossibilitado de realizar 

qualquer espécie de controle de constitucionalidade, de tal sorte “que [sua] principal função 

política [...], que é a defesa da Constituição em face do Poder Legislativo, por meio da revisão 

da constitucionalidade das leis, o Judiciário Imperial não a possuía”. 

Registre-se, em tempo, que essa mesma assertiva é feita por Ramos (1994, p. 

81),  o  qual  escreve  que  “a  Constituição  do  Império  não  previa  o  controle  de 

constitucionalidade no moldes atuais. Cabia ao Poder Legislativo fazer, interpretar, suspender 

e revogar as leis, bem como a guarda da Constituição”.

Por oportuno, há que se relatar aqui que, em estudo a respeito da judicialização 

da política no Brasil,  Teixeira  (2001, p.  76) procurou identificar  dados sobre as posições 

políticas  ocupadas  pelos  ministros  -  nos  períodos  anterior  e  posterior  às  respecitvas 

designações - nomeados para o Supremo Tribunal de Justiça imperial (entre 1828 e 1890) e 

pelos nomeados para o Supremo Tribunal Federal republicano (de 1891 até os dias atuais). 

Os resultados obtidos nessa pesquisa foram, nas palavras de Teixeira (2001, p. 

76),  condicionantes  para  “concluir  que  a  Corte  do  Império  era,  por  definição,  altamente 

politizada e que a Corte republicana conservou muitos desses traços”. 

Ora, ainda em consonância com as pesquisas realizadas por Teixeira (2001, p. 

76), foi possível revelar que 
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nenhum dos 124 ministros nomeados pelo Imperador brasileiro trilhou carreira 
exclusivamente na magistratura ou na área jurídica. Todos eles passaram antes 
por cargos políticos de menor ou maior expressão e, na maioria dos casos, os 
ministros chegavam ao STJ para concluir uma expressiva carreira na política. 
Como exemplo,  tem-se  que  31,4% dos  ministros  do  STJ governaram como 
presidentes  de  uma  ou  mais  províncias  imperiais  (equivalentes  ao  Estados 
federativos) e 42,7% exerceram mandato de deputado à Assembléia Geral do 
Império. 

Em sua pesquisa, Teixeira (2001, p. 77) sintetizou todos os dados colhidos a 

respeito das posições políticas ocupadas pelos ministros nomeados para o Supremo Tribunal 

de Justiça do Império, durante o período de 1828-1890, na tabela seguinte:

Quadro 1 – Posições políticas ocupadas pelos ministros nomeados para o 
Supremo Tribunal de Justiça do Império (1828-1890)

Presidente de Província 31

Ministro ou Conselheiro de Estado 11
Senador 14
Deputado Geral 43
Deputado Provincial ou Vereador 13
Outros 59

Fonte: TEIXEIRA, Ariosto. Decisão liminar: a judicialização da política no Brasil. Brasília: Plano Editora, 2001. 
p. 77.4

Deve haver  certa  celeridade  em  esclarecer  os  números  e  os  cargos  acima 

descritos, explicações essas que podem ser verificadas nas palavras mesmas do autor:
Os percentuais referem-se aos diferentes cargos e mandatos políticos exercidos, 
às vezes, por apenas um ministro ou conselheiro de Estado, chefe de polícia, 
senador ou deputado. O item “outros”, [por seu turno],  refere-se a cargos de 
natureza política,  e não apenas jurídica,  pelos  quais  a maioria  dos ministros 
passava antes de chegar ao STJ. Eis alguns exemplos: ouvidor, chanceler-mor e 
chanceler-mor do Império, deputado fiscal, deputado de mesa da Consciência e 
Ordens,  intendente  ou chefe  de  polícia,  procurador  da  Fazenda  e  da  Coroa, 
presidente de Relação, dentre outros. (TEIXEIRA, 2001, p. 77).

Diante  da leitura  atenta  às  declarações  acima postuladas,  há que se  inferir, 

ainda que de maneira incipiente, que o perfil político do atual STF, notadamente com respeito 

aos antecedentes políticos de seus membros, remonta a eras longínquas, de tal sorte que, já no 

período imperial, grande parte de seus componentes já havia sido apresentada às nuances de 

um cargo político. 

Destarte,  a análise do perfil  político dos  membros do Judiciário  na história 

4  Ariosto  Teixeira  serviu-se  de  informações  colhidas  nos  arquivos  e  atas  do  STF.  Cf.  LAGO,  Laurênio. 
Supremo  Tribunal  de  Justiça,  Supremo  Tribunal  Federal.  Dados  biográficos.  São  Paulo:  Biblioteca  do 
Exército-Editora, 1978; RODRIGUES, Lêda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1991. v. 1-3.
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imperial do país favorece a compreensão do comportamento institucional do STF e de seus 

atores. Teixeira (2001, p. 76) esclarece que os juízes e tribunais tiveram um papel político 

relevante  desde  os  primeiros  instantes  da fundação do Brasil,  seja  enquanto  colônia,  seja 

como nação independente de Portugal e, mais tarde, na trajetória republicana. 

Entretanto, a controvérsia se instala quando da leitura de escritos do Ministro 

Carlos  Velloso  que,  em  discurso  proferido  em  sessão  solene  destinada  a  celebração  do 

aniversário de 175 anos da Lei de 18 de setembro de 1828, que criou o Supremo Tribunal de 

Justiça, no período do Império, esclareceu que 
não obstante revelar-se a doutrina monárquica brasileira avançada relativamente 
ao Judiciário, certo é que [...] o Supremo Tribunal de Justiça do Império não se 
afirmou  como  poder  político.  Certamente  que  os  ilimitados  poderes  de 
moderação  do  Imperador  impediram  que  o  STJ  exercesse,  com  larguesa,  a 
função jurisdicional. Ademais, por influência do constitucionalismo francês, o 
controle de constitucionalidade das leis, na Carta Imperial, era do próprio Poder 
Legislativo.  Limitava-se  o  Judiciário,  então,  a  dirimir  conflitos  entre  os 
particulares. [Por isso mesmo], o Supremo Tribunal era, tipicamente, uma Corte 
de  Cassação,  no  exato  estilo  europeu.  Praticamente  a  sua  competência  se 
exauria na função de conceder revista, para o efeito de determinar que a causa 
fosse novamente julgada por outra Relação. Segundo a Lei Orgânica, a revista 
não tinha efeito suspensivo e somente podia ser deferida em caso de nulidade 
manifesta, ou injustiça notória, de decisão proferida em última instância. [Desta 
sorte,  há  que  se  afirmar  que]  a  República  conferiu  à  Justiça  brasileira 
característica  nova,  fazendo  do  STF  autêntico  poder  político. (VELLOSO, 
20003, grifo nosso).

Veja-se, doravante, o que se pode concluir da análise histórica do STF já no 

período republicano.

1.4 O PERÍODO REPUBLICANO

Eis que chega o período da República e o então embrionário STF, órgão de 

cúpula do Poder Judiciário brasileiro da atualidade,  vê-se organizado com fundamento no 

Decreto nº  510, de 22.06.1890, editado pelo Governo Provisório da República,  o  que foi 

ratificado pela Constituição aprovada em 24 de fevereiro de 18915.

No entanto, Moraes (2003, p. 212) ensina que a criação e a organização desse 

Tribunal “já era inspiração monárquica”, uma vez que Rodrigues (1991, p. 1) ressalta que,
em julho  de  1889,  indo  Salvador  de  Mendonça,  acompanhado de  Lafayette 
Rodrigues Pereira, despedir-se de D. Pedro II, a fim de cumprir missão oficial 
nos Estados Unidos, ouviu do Imperador as seguintes palavras: 'Estudem com 

5  Cf. CONSULEX: Revista Jurídica. Brasília: Consulex, ano 10, n. 218, 15 fev. 2006. p. 22-30.
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todo o cuidado a organização do Supremo Tribunal de Justiça de Washington. 
Creio que nas funções da Corte Suprema está o segredo do bom funcionamento 
da  Constituição  norte-americana.  Quando  voltarem,  haveremos  de  ter  uma 
conferência a este respeito. Entre nós as coisas não vão bem, e parece-me que 
se pudéssemos criar aqui um tribunal igual ao norte-americano, e transferir para 
ele  as  atribuições  do  Poder  Moderador  da  nossa  Constituição,  ficaria  esta 
melhor. Dêem toda a atenção a este ponto. (RODRIGUES, 1991, p. 1).

O STF teve  sua  instituição  prevista,  assim,  na  Constituição  republicana  de 

1891 (arts. 55 e 56), havendo sido instalado em 28.02.1891, data em que realizou sua primeira 

Sessão Plenária, sob a presidência interina do Ministro Sayão Lobato (Visconde de Sabará), o 

qual, até então, presidira o Supremo Tribunal de Justiça do Império. 

Nas palavras de Rui Barbosa (apud OLIVEIRA, 1998), já era possível,  nos 

primórdios da República, ter a dimensão da grandeza e da importância que se pretendia dar ao 

STF, qual seja, a de ser a Corte Constitucional do país. Senão, vejamos: “Eu instituo este 

Tribunal, venerando, severo, incorruptível, guarda vigilante desta terra, mesmo durante o sono 

de todos, e o anuncio aos cidadãos, para que assim seja de hoje pelo futuro adiante”.

Sobre  essa  declaração  de  Rui  Barbosa  (apud  OLIVEIRA,  1998),  convém 

acrescentar pensamento de Silva (1985, p. 514), o qual assevera que, a despeito de a Corte 

Suprema  norte-americana  exercer  função  muito  aproximada  daquela  desempenhada  pelas 

cortes constitucionais do sistema europeu (como se verá, mais detalhadamente, no Capítulo 

2), eis  que ela é,  efetivamente,  uma corte de garantia constitucional,  o Supremo Tribunal 

Federal do Brasil não apresenta essas mesmas características. Ora, relata Silva (1985, p. 514, 

518) que, 
por  mais  que  a  retórica  queira  atribuir  ao  Colendo  Pretório  brasileiro  as 
atribuições mesmas de Tribunal da Federação, de Tribunal Constitucional, a 
realidade  de  nosso  sistema,  a  estrutura  de  nossa  ordenação  jurídica  não 
consegue,  antes impede,  aproximá-lo do modelo norte-americano porque [o 
STF]  tem uma  gama  de  atribuições  muito  mais  amplas  que  não  permitem 
sequer que ele possa ser um Tribunal basicamente constitucional, como é a 
Corte Suprema norte-americana, que tem praticamente suas funções reduzidas 
ao controle  de constitucionalidade e  à proteção dos direitos  humanos,  com 
eficácia  erga  ommes.  O  autêntico  método  de  jurisdição  constitucional 
concentrada  é o das Cortes  Européias  da Áustria,  da República  Federal  da 
Alemanha, da Itália, da Espanha, de Portugal [...].  Só a estas Cortes cabe a 
solução  dos  conflitos  constitucionais  [...].  Compete-lhes,  assim,  resolver  as 
pretensões de inconstitucionalidade, quer em caráter incidental ou prejudicial 
[...].6

A justificativa histórica da inserção do STF no panorama jurídico do país pode 

ser melhor definida no delineamento feito por Oliveira (1998), quando assinala que 

6  Interessante notar que as observações feitas por José Afonso da Silva, inseridas que estavam em estudo sobre 
Tribunais Constitucionais e jurisdição constitucional, datam de 1985, ou seja, são anteriores à promulgação da 
Constituição de 1988, mas, nem por isso, estão desatualizadas para o confronto com a realidade atual. 
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a  República  instituída  em  1889  deparou-se  com  o  problema  de  dotar  a 
Federação  de  um Tribunal  Supremo responsável  não  apenas  pela  guarda  da 
Constituição  e  das  Leis  Federais,  mas  também  como  moderador  entre  os 
Poderes do Estado e entre as unidades da Federação. Inspirada na Constituição 
da  Filadélfia,  muito  do  Supremo Tribunal  Federal  balizou-se,  nos  primeiros 
tempos, na competência que fora outorgada ao similar norte-americano, ou que 
assim passara a ser reconhecido, como a célebre competência do controle de 
constitucionalidade das leis, instituída pela Corte Suprema de Marshall. 

Em  descrição  pormenorizada  sobre  o  histórico  do  Tribunal,  ensina  Grahl 

(2006,  p.  51)  que,  nessa  Sessão  Plenária,  aberta  às  13h,  o  STF  elegeu  o  seu  primeiro 

Presidente, o Ministro Freitas Henriques, natural da Bahia. 

Inicialmente, o Tribunal funcionou no antigo prédio da Relação do Rio, situado 

na Rua do Lavradio. Depois, foi transferido para a Rua 1º de março e, mais tarde, para o 

prédio que estava destinado a servir de residência ao Arcebispo do Rio de Janeiro, localizado 

na avenida Rio Branco.

Grahl  (2006, p.  50) ressalta  que “nascia  aí  um Poder Judiciário com maior 

alcance daquele instituído no regime decaído”. Mais adiante,  encontram-se declarações de 

Bomfim (1979, p. 40), asseverando que Campos Sales, então Ministro da Justiça do Governo 

Provisório, em exposição de motivos ao Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, teria dito:
A  magistratura  que  agora  se  installa  (sic)  no  paiz  (sic),  graças  ao  regime 
republicano, não é instrumento cego ou mero intérprete na execução dos actos 
(sic) do Poder Legislativo. Antes de applicar (sic) a lei, cabe-lhe o direito de 
exame,  podendo  dar-lhe  ou  recusar-lhe  sanção,  se  elle  (sic)  lhe  parecer 
conforme ou contrário à lei orgânica.

Ressalta  Moraes  (2003,  p.  212)  que,  uma  vez  proclamada  a  República  e 

promulgada sua primeira Constituição Federal, no ano de 1891, pôde-se ler, em seu art. 55, a 

seguinte determinação: 
o Poder Judiciário da União terá por órgãos um STF, com sede na Capital da 
República, e tantos juízes e tribunais federais, distribuídos pelo país, quanto o 
Congresso criar; e, em seu art. 56, estipulava que o STF seria composto de 15 
juízes, entre os cidadãos de notável saber e reputação, elegíveis para o Senado e 
nomeados pelo Presidente da República, sujeitando-se a aprovação ao Senado.  

Demonstra  Silva  (1985,  p.  508)  que  competia  ao  STF  julgar,  em grau  de 

recurso, as questões decididas pelos juízes e tribunais  federais  e pela justiça dos Estados, 

quando: 
se questionasse a validade ou aplicação de tratados e leis federais em face da 
Constituição, e a decisão fosse contra ela e quando se contestasse a validade de 
leis ou atos dos governos locais em face da Constituição, e a decisão do tribunal 
considerasse válidos os atos ou leis impugnados. 
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 Por fim, em contínua lição, relata Silva (1985, p. 508) que Rui Barbosa, ao 

analisar  o  texto,  afirmou  tratar-se  de  induvidosa  redação,  na  qual  se  “reconhecia  a 

competência  das  justiças  da  União  e  dos  Estados  para  conhecer  da  legitimidade  das  leis 

perante a Constituição, de tal forma que estes (União e Estados) detinham autoridade para 

aplicá-las ou desaplicá-las, segundo seus critérios”. (SILVA 1985, p. 508).

No Capítulo a seguir, serão examinados os tribunais constitucionais de quatro 

países do mundo - Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Chile – e, bem assim, o mecanismo 

de escolha de seus membros. 
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2 TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS E MODELOS DE ESCOLHA DE SEUS 
MEMBROS 

2.1 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Primeiramente, convém inserir um pequeno antecedente histórico referente à 

Suprema  Corte  dos  Estados  Unidos,  para  melhor  compreender  a  sua  importância  no 

ordenamento jurídico daquele país. 

Ensina Charles Beard (apud BALEEIRO, 2006, p. 49) que o governo federal 

dos EUA havia sido criado com o objetivo de pagar às altas classes as dívidas contraídas pela 

Confederação, durante a guerra de independência. Bem assim, a Corte Suprema teria nascido 

para garantir os direitos dessa alta classe, de modo a impedir que, com a implantação da 

democracia, houvesse uma ascensão ao poder das classes menos favorecidas. Ora, o medo 

dessa classe dominante era o de que, justamente, ficasse estabelecido um movimento forte de 

cunho popular,  capaz de tomar a liderança no Poder Legislativo e elaborar leis de índole 

demagógica. 

O  Presidente  Washington  nomeou  para  primeiro  Presidente  da  Corte  (o 

chamado  Chief Justice) Mr. John Jay, juntamente com outros quatro ministros (Associated 

Justices). Logo após Washington, veio o presidente Adams, o qual nomeou, para o cargo de 

Chief Justice, em 1801 - ocasião em que já estava passando o cargo de presidente para o 

liberalista Jefferson - o federalista John Marshall, juiz esse que foi
responsável por firmar o papel político desse órgão, além de construir a unidade 
nacional do país: a diversidade dentro da unidade (pluribus in unum), que serviu 
de alicerce  para  transformar  os EUA na potência  que é  hoje.  [Além disso], 
iniciou a obra que ficou convencionada como supremacia judicial  e, aqui no 
Brasil, veio a chamar-se 'governo dos juízes'. Marshall tornou-se o maior nome 
da Corte. (GRUPO DE PESQUISA “JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E O 
PERFIL DOS NOVOS MINISTROS DO STF”, 2006).

Ademais,  Marshall  também  fez  com  que  se  fortalecesse  o  princípio  da 

supremacia da Constituição, cuja defesa pode ser vista no seguinte pronunciamento:
ou havemos de admitir que a Constituição anula qualquer medida  legislativa 
que  a  contraria,  ou  anuir  em que  a  legislatura  possa  alterar,  por  medidas 
ordinárias,  a  Constituição.  Não há  como contestar  o  dilema. Entre  as  duas 
alternativas não se descobre meio termo. Ou a Constituição é uma lei superior, 
soberana,  irreformável  por  meios  comuns,  ou  se  nivela  com  os  atos  de 
legislação usual e, como estes, é reformável ao sabor da legislatura. (SILVA, 
1985, p. 503).
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 Em se falando da Constituição dos Estados Unidos da América, ensina Moraes 

(2003, p. 85) que ela prevê, no artigo III, Seção 1, que o Poder Judiciário está dividido entre 

uma Suprema Corte e demais tribunais inferiores que forem estabelecidos, convenientemente, 

por meio de determinações do Congresso Nacional. Com sede em Washington e reunindo-se 

anualmente durante um período que vai da primeira segunda-feira de outubro até o início de 

junho,  ocupa um prédio  próprio,  desde  1935,  em um quarteirão inteiro,  bem ao lado do 

Capitólio. 

A Suprema Corte dos Estados Unidos compõe-se de nove juízes, os quais, da 

mesma maneira que os representantes do STF brasileiro, são escolhidos pelo Presidente da 

República, mediante o parecer e a aprovação do Senado, em decisão com quorum de maioria 

simples. O número de juízes daquele tribunal alterou-se seis vezes até fixar-se, em 1869, nos 

atuais nove justices. 

Observa Moraes (2003, p. 87) que “a maioria dos juízes nomeados participava 

ativamente  da  vida  política  dos  Estados  Unidos  da  América,  caracterizando-se  suas 

nomeações freqüentemente por disputas políticas entre os dois grandes partidos dominantes”.

 Assevera  Tavares  Filho  (2002,  2006,  p.  5,  11)  que  os  juízes  nomeados 

permanecem no cargo enquanto bem servirem à Nação (during good behaivor), sem que haja 

um limite de idade pré-fixado para a aposentadoria compulsória, de modo que o exercício do 

cargo somente se encerra pela renúncia, aposentadoria ou impeachment de seu ocupante. Na 

prática, esse panorama significa que a ocupação do cargo é vitalícia. 

Assinala Coimbra (2000, p. 1) que, na composição da Suprema Corte, há uma 

natural divisão ideológica entre seus membros, divisão essa que se torna mais latente em 

decorrência  de  as  indicações  serem realizadas  pelo  partido republicano ou  democrata,  de 

acordo com sua alternância no poder. 

 Aduz Coimbra (2000, p. 1) que “a tendência conservadora ou progressista dos 

membros  de  uma corte  é  fator  preponderante  para  melhor  entender  o  posicionamento  de 

alguns  votos,  ensejando,  algumas  vezes,  a  possibilidade  de  antever  uma posição frente  a 

algum caso” concreto. Entretanto, o autor alerta que “a indicação de um eventual presidente 

republicano ou democrata não assegura que a indicação seja aprovada”7 pelo Senado. 

Sobre esse ponto específico, ensinam Moura (2006) e Tavares Filho (2006, p. 

11) que, diferentemente do que ocorre no Brasil, nos Estados Unidos a indicação de juízes da 
7  Exemplo bastante elucidativo foi o do ex-presidente Bill Clinton, o qual quis indicar, para a Supreme Court, 

juízes que defendiam posicionamentos mais progressistas. Entretanto, para não ver sua indicação frustrada pelo 
Senado  –  cuja  composição  era,  em  sua  maioria,  de  republicanos  –  considerou  por  bem  indicar  juízes 
progressistas moderados, como foi o caso da juíza Ruth Bader Ginsburg. 
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Suprema Corte mobiliza organizações da sociedade e dos meios políticos, havendo pressões a 

favor ou contra determinada escolha, de acordo com o posicionamento do candidato frente a 

temas relevantes ou controversos, tais como, aborto, liberdade de expressão, direitos civis etc. 

Além disso, a argüição do candidato pelo Senado Federal é palco de intensos debates.

Sobre esse item convém estampar a lição do Ministro Celso de Mello (2007) 

quando, em nota elaborada sobre o STF, afirmou que
na história republicana brasileira, ao longo de 114 anos (1889 a 2003), o Senado 
Federal, durante o governo de Floriano Peixoto (1891 a 1894), rejeitou cinco 
(5) indicações presidenciais,  negando aprovação a atos de nomeação,  para o 
cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, das seguintes pessoas: Barata 
Ribeiro,  Innocêncio  Galvão  de  Queiroz,  Ewerton  Quadros,  Antônio  Sève 
Navarro  e  Demosthenes  da  Silveira  Lobo.  Cabe  registrar  que,  nos  Estados 
Unidos da América, no período compreendido entre 1789 e 2003 (214 anos), o 
Senado  norte-americano  rejeitou  doze  (12)  indicações  presidenciais  para  a 
Suprema Corte americana.

Ao confrontar,  mais  uma vez,  a  instituição  norte-americana  com o  modelo 

jurisdicional representado pelo STF, revela Tavares Filho (2006, p. 4) que, contrariamente ao 

que aqui se apresenta, 

a Suprema Corte  americana não tem sua competência  para  a  jurisdição 
constitucional  expressamente  determinada  na  Constituição,  tendo 
desenvolvido jurisprudencialmente, a partir do caso  Marbury v. Madison 
(1803), a doutrina do judicial review, que a habilita a exercer o controle de 
constitucionalidade sobre os atos de governo naquele país. 

Novamente tomando como base os estudos de Moraes (2003, p. 85), entende-se 

que  o  ponto  forte  do  sistema  constitucional  norte-americano  está  fulcrado  “na  absoluta 

supremacia constitucional e em seu mecanismo de efetivação jurisdicional (judicial review)”, 

de tal sorte que se é permitido ao Poder Judiciário e, em especial, à Suprema Corte, a partir de 

casos concretos que lhe são postos a julgamento, “interpretar a Constituição Federal para, com 

ela, adequar e compatibilizar as leis e os atos normativos editados pelos demais Poderes do 

Estado”. 

De acordo com estudos de Silva (1985, p. 512-513), essa técnica do  judicial  

review provém da  common law inglesa e predomina sobre os  statutes (leis do Parlamento). 

Trata-se de um sistema de controle fundado em um critério interpretativo, porque, na verdade, 

o controle de constitucionalidade exercido pelo método difuso nada mais é do que a aplicação 

de certo princípio interpretativo, isto é, do princípio interpretativo das normas constitucionais 

e das normas infraconstitucionais, por via judicial (daí revisão judicial, judicial review), para 

verificar se há ou não conformidade destas àquelas. 

A esse respeito, assinala Bernard Schwartz (1966, p. 40) que 

25



a posição do Judiciário nos Estados Unidos foi que permitiu que a Constituição 
americana  fosse  consagrada  como  a  verdadeira  lei  suprema  do  país.  Tal 
separação entre o Judiciário e os outros ramos do Governo constituiu a base da 
independência  dos  tribunais  no  mundo  anglo-americano.  E,  como  qualquer 
advogado sabe muito bem, é a independência de seu Judiciário, acima de tudo, 
que dá um sentido prático à soberania da lei que ele afirma com orgulho ser a 
característica fundamental do seu sistema constitucional. 

Por  conta  dessas  assertivas,  é  possível  declarar,  com fulcro  nos  estudos  de 

Moraes (2003, p. 86), que a Suprema Corte apresenta considerável ativismo, de tal modo que 

“o  direito  aplicável  nos  Estados  Unidos  é  quase  inteiramente  constituído  por  suas  mais 

importantes decisões, ou, no dizer do juiz Hughes, 'a Constituição é o que o juiz diz que ela 

é'”.

Nesse mesmo sentido, García de Enterría (1981, p. 127) ensina que tal respeito 

e prestígio encontram balizas no princípio do stare decisis (precedentes judiciais), que vem do 

sistema inglês, mas não é só isso que explica a aceitação geral de uma instituição cuja posição 

central  está  inteiramente  calcada  na  competência  do  judicial  review,  que  não  foi 

expressamente prevista na Constituição. A explicação, prossegue o autor, decorre do fato de a 

Suprema Corte representar a ideologia americana, de tal forma que
o Tribunal Supremo é reverenciado e acatado como a representação mais alta 
da ideologia  americana,  da própria  identidade nacional.  Há,  inclusive,  toda 
uma  mitologia  religiosa:  a  Constituição  [é  tida]  como  texto  inspirado  por 
Deus; os fundadores, como santos; os juízes do Tribunal Supremo, como os 
sumos sacerdotes que cuidam do culto ao texto sagrado no Marbel Palace, no 
palácio de mármore, onde tem sua sede e que extrai desse texto pouco menos 
que a infalibilidade. (ENTERRÍA, 1981, p. 127 apud SILVA, 1985, p. 513).

Entretanto,  há que se  ressaltar  parecer  dado por  Cappelletti  (1984,  p.  621), 

quando declara que  “atribuir  à  magistratura um papel  de  elite  que se  desvia  do caminho 

demasiado  freqüentado  pelo  processo  democrático  resulta  muito  tentador,  [eis  que  esse 

caminho] conduziria, por mais larga e sinuosa que fosse a via, ao Estado totalitário”.

Pondera Moraes (2003, p.86) que tal crítica também tem em Herman Pritchett 

um defensor, pois, em análise sobre o judicial review, citou o controle realizado pela Corte de 

Burger, durante o Governo de Nixon, sobre o qual disse que “a Corte Suprema dos Estados 

Unidos é  um grupo de nove juristas  mais  ou menos idosos,  nenhum dos quais  até  agora 

enfrentou  os  eleitores  numa  eleição  para  cargo  público,  sendo  que  a  maioria  carece  de 

experiência pré-judicial substancial na vida pública”. (Pritchett, 1978, p. 144).

Demonstra Silva (1985, p. 515) que, se a Suprema Corte americana tem poder 

de revisão da lei a ponto de anulá-la, com efeitos  erga omnes, então sua atuação não é de 

simples intérprete da lei frente à Constituição, de sorte que, no desempenho de suas funções 
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importa,  na  verdade,  uma  espécie  de  legislação,  legislação  negativa,  mas 
legislação, tanto que Kelsen, quando influi na criação da Corte Constitucional 
da Áustria, em 1920, sustentou precisamente a tese de que a Corte não era 
jurisdicional,  mas  legislativa.  Ela  exercia  uma  função  legislativa  negativa, 
enquanto o parlamento tinha a função legislativa positiva. Vale dizer: este tinha 
a função de criar as leis, enquanto aquela tinha a função de anular as normas 
que emanavam do Legislativo, quando contrárias à Constituição. Disso tudo 
vem [...] que a Corte Suprema dos Estados Unidos [...] exerce na prática um 
verdadeiro  amending power, construindo preceitos constitucionais novos, e a 
polêmica em torno do chamado governo dos juízes. 

Mais adiante, revela Silva (1985, p. 520-521) que Kelsen, quando da criação da 

Constituição austríaca, em 1920, cuidou de evitar o risco da instituição desse dito governo dos 

juízes,  eis que “a Corte Suprema dos Estados Unidos atuava como verdadeiro sistema de 

governo, e governo não derivado da vontade popular, não formado por eleição soberana, e 

governo sem responsabilidade política”. 

A nomeação dos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, conforme já se 

demonstrou, também é atribuição do Presidente da República daquele país, e a confirmação 

dos nomes pelo Senado Federal é idêntica à prática exercida no modelo brasileiro. Entende 

Tavares Filho (2006, p. 11) que a diferença maior é que não existe previsão constitucional 

nem legal no que se reporta à exigência de requisitos para a nomeação, de tal sorte que essa 

escolha é flagrantemente política, podendo recair sobre qualquer cidadão americano, ainda 

que não tenha formação jurídica. 

Salienta Moraes (2003, p. 87) que a composição numérica, a organização e a 

competência  da  Suprema Corte  constituem matérias  legislativas  ordinárias,  de  modo  que 

“cabe  ao  Congresso  Nacional  e  à  tradição  norte-americana  essa  disciplina”.  Esse  ponto, 

especificamente, é ressaltado por Moraes (2003, p. 87) quando ensina que essas nomeações 

são  freqüentemente  caracterizadas  por  disputas  políticas  entre  os  dois  grandes  partidos 

dominantes. 

Por  isso,  assevera  Moraes  (2003,  p.  87)  que  essas  nomeações  são  tão 

importantes  e  têm  tanta  repercussão  na  vida  política  dos  Estados  Unidos  que  muitos 

indivíduos  e  grandes  grupos  de  pressão  (dos  quais  a  Associação  Norte-americana  de 

Advogados - ABA e os próprios membros da Suprema Corte são exemplos mais elucidativos) 

procuram se organizar  para exercer  uma forte  influência nas decisões do Presidente  e  do 

Senado Federal. 

A esse  respeito,  leciona  Bernard  Schwartz  (1966,  p.  169),  tomando  como 

exemplo  a  composição  do  Tribunal  no  início  de  1953,  que  “após  20  anos  de  governo 

democrata, a Corte compunha-se de oito democratas e um republicano, sendo que, daqueles 
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oito, cinco eram membros ativos do Governo à época de suas nomeações”.

Todavia,  ainda com apoio em Bernard Schwartz  (1966,  p.  169),  é  possível 

perceber que, no sistema americano,
a  separação  de  pessoal  entre  o  Judiciário  e  os  outros  dois  órgãos 
governamentais  é  completa,  tanto  na  forma,  quanto  na  substância.  Nenhum 
membro  de  qualquer  tribunal  americano  tem  ligação  com  o  Executivo  ou 
Legislativo.  Não há  relação  entre  a  Corte  Suprema,  o  mais  alto  tribunal  de 
apelação,  e  o  Congresso,  análoga  a  que  existe  com respeito  à  Câmara  dos 
Lordes,  na  Inglaterra.  O  Presidente  da  Corte  Suprema  americana  exerce 
exclusivamente  essa  função,  e  nem  ele  nem  qualquer  outro  membro  desse 
tribunal podem tomar parte em qualquer atividade do Legislativo. 

Analisado o  modelo  de  investidura  de juízes  da Suprema Corte  americana, 

passa-se agora a examinar o processo de composição do Tribunal Constitucional Federal, na 

Alemanha.

2.2 ALEMANHA

Observa Leibholz (1971, p. 148) que o Tribunal Constitucional da Alemanha 
vela pelo bom relacionamento constitucional dos órgãos da Federação e dos 
Estados,  preocupa-se  com  que  os  agentes  estatais  respeitem  os  direitos 
fundamentais constitucionalmente garantidos e protege a existência da ordem 
jurídica livre e democrática; pode-se dizer que ele é o supremo guardião da 
Constituição. 

Assevera Horta (2003, p. 128) que os Tribunais Constitucionais do segundo 

pós-guerra, a partir de 1947, dentro do objetivo comum de assegurar a supremacia efetiva da 

Constituição,  são  os  responsáveis  pela  consolidação  do  órgão  autônomo  de  jurisdição 

especial, encarregado de assegurar a supremacia da Constituição, mediante a aplicação dos 

instrumentos técnicos, fixados na Constituição e nas Leis Constitucionais, e, posteriormente, 

desenvolvidos na legislação ordinária e na interpretação jurisdicional. 

Nos estudos sobre tribunais constitucionais elaborados por Moraes (2003, p. 

152 et seq.) é possível compreender que, tendo em vista o período nazista por que passou a 

Alemanha,  afastou-se  qualquer  possibilidade  de  se  exercer  o  controle  jurisdicional  de 

constitucionalidade, eis que a lei do  Führer, em todas as suas formas, era necessariamente 

vinculante a todos os juízes e tribunais do país, como manifestação da legítima vontade de 

uma Constituição parlamentarista. 

Assim,  no  entendimento  de  Moraes  (2003,  p.  153),  diante  das  “nefastas 

28



experiências  nazistas  [viu-se  a]  necessidade  de  adoção  do  judicial  review pela  Lei 

Fundamental  alemã,  de  1949”,  de  modo que,  na  Assembléia  Constituinte,  foi  proposta  a 

instituição  de  uma Corte  Constitucional,  mas  o  Parlamento  decidiu-se,  tão-somente,  pela 

criação de um tribunal autônomo, afastando a idéia de instituir um Tribunal Federal Supremo, 

com funções de Corte Constitucional e de instância máxima da jurisdição ordinária. No Título 

IX, art. 92 a 94, da Lei Fundamental alemã, registrou-se a criação do Tribunal Constitucional 

Federal,  de  modo  que  a  jurisdição  constitucional  daquele  país  foi,  destarte,  oficialmente 

instituída.

Leciona Tavares Filho (2006, p. 12) que o Tribunal Constitucional Federal da 

Alemanha (Bundesverfassungsgericht) é composto por dezesseis membros, divididos em dois 

Senados (os  quais,  em pertinente  observação de Moraes  (2003,  p.  155),  encontram-se no 

mesmo plano hierárquico),  com oito  membros  em cada,  os  quais  são nomeados para um 

mandato  de  doze  anos,  vedada  a  recondução.  Em cada  um dos  Senados,  três  juízes  são 

escolhidos dentre magistrados dos tribunais superiores que exerçam o cargo há mais de três 

anos. Os outros juízes são escolhidos de maneira livre, em metades iguais, pelo Parlamento 

Federal (Bundestag) e pelo Conselho Federal (Bundesrat), por maioria de dois terços. Esse 

quorum elevado obriga a feitura de acordos para que se consubstanciem consensos políticos, 

de maneira a refletir a representatividade parlamentar. 

A escolha dos candidatos no Bundestag, prossegue Tavares Filho (2006, p. 12), 

dá-se de maneira indireta, por meio de uma comissão de doze parlamentares, escolhida por 

todos os outros pares, de acordo com as regras de eleições proporcionais. Entende Moraes 

(2003, p. 156) que o Bundesrat tem sua escolha feita de maneira direta, “devendo cada Estado 

dar seu voto de forma unitária, ou seja, participam da escolha todos os seus membros”. 

Ensina  Tavares  Filho  (2006,  p.  13)  que  o  ato  vinculado da  nomeação (ato 

declaratório) é da alçada do Presidente da República e os candidatos devem possuir os direitos 

políticos exigíveis para a investidura no Parlamento Federal, além de apresentar os requisitos 

para  o  exercício  da  magistratura.  A idade  mínima é  de  quarenta  anos,  e  a  aposentadoria 

compulsória dá-se aos sessenta e oito anos, independentemente do término do mandato. 

Preleciona Peter Häberle (1997, p. 236) que, não obstante o forte componente 

político presente na escolha dos magistrados do  Bundesverfassungsgericht, todos os eleitos 

“se  têm  mostrado  incrivelmente  independentes  frente  a  seus  partidos  patrocinadores”. 

Entretanto, prossegue o jurista alemão, dizendo que também é necessário 
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reformar  o  sistema  de  eleição:  em  conjunto  deve  ser  fomentada  uma 
representação pluralista e uma presença de todos os partidos representados no 
Parlamento. A aptidão para o cargo de juiz deve ser demonstrada, como nos 
Estados  Unidos,  em  interregatórios  públicos.  Também  deve-se  pensar  no 
modelo  italiano,  em que  uma parte  das  escolhas  dos  juízes  é  confinada  ao 
Presidente da República.  (HÄBERLE, 1997, p. 236 apud MORAES, 2003, p. 
156-157).

Quanto às garantias de seus membros, observa Moraes (2003, p. 158) que o 

Tribunal Constitucional Federal lhes dá as mesmas garantias dos demais juízes, de acordo 

com  o  que  prevê  o  art.  97  da  Lei  Fundamental  da  Alemanha.  Destarte,  “são  eles 

independentes e subordinados unicamente à lei, não podendo ser destituídos antes do término 

de seus mandatos, ou suspensos de seus cargos, salvo por resolução judicial”. Moraes (2003, 

p.  158)  observa,  ainda,  que  “a  impossibilidade  de  reeleição  [é]  uma  garantia  de 

independência”. Convém aqui relacionar, a esse respeito, posicionamento de Konrad Hesse 

(1998, p. 415), porquanto seja muito elucidativo:
independência  pessoal  significa,  em  particular,  não-destituição  e  não 
transferência. Ela serve ao asseguramento da independência material dos juízes, 
que não só está em perigo quando ao juiz são dadas instruções, mas também 
está, quando ele, por causa de suas decisões, tem de temer desvantagens para 
sua indicação jurídica pessoal. 

  

Uma vez  examinado  o  mecanismo de  investidura  de  membros  do  Tribunal 

Constitucional  Federal  alemão,  passa-se,  agora,  a  verificar  o  processo  de  composição  do 

Tribunal Constitucional português.

2.3 PORTUGAL

Assinala  Moraes  (2003,  p.  185)  que  o  Tribunal  Constitucional  português  é 

“básica  e  essencialmente,  um  órgão  jurisdicional  de  controle  normativo,  tanto  da 

constitucionalidade quanto da legalidade do ordenamento jurídico”. 

Ensina  Moraes  (2003,  p.  185)  que  a Constituição  da  República  portuguesa 

define o Tribunal Constitucional como sendo o responsável pela competência específica de 

administrar a justiça em matérias de natureza jurídico-constitucional. 

 Além de ser o guardião da Constituição e o controlador designado da atividade 

do legislador, observa Moraes (2003, p. 186) que o Tribunal Constitucional também recebeu 

da Constituição de Portugal outras competências caracterizadoras da jurisdição constitucional, 
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tais  como:  controle  da  constitucionalidade  das  leis  e  atos  normativos  do  poder  público; 

proteção aos direitos fundamentais (via controle difuso); controle das regras da democracia 

representativa  (eleições)  e  participativa  (referendos  e  plebiscitos);  controle  do  bom 

funcionamento dos poderes públicos e da regularidade no exercício de suas competências 

constitucionais. 

Dessa forma, o Tribunal Constitucional é composto por treze juízes, sendo dez 

designados  pela  Assembléia  da  República  e  três  cooptados  por  estes.  Seis  dos  juízes 

designados pela  Assembléia  da  República,  ou cooptados,  são  obrigatoriamente  escolhidos 

dentre os juízes dos outros tribunais e os demais dentre juristas. 

 Podem ser eleitos juízes do Tribunal Constitucional os cidadãos portugueses no 

pleno gozo dos seus direitos civis e políticos que sejam doutores, mestres ou licenciados em 

direito, ou juízes dos outros tribunais. 

O mandato dos juízes do Tribunal Constitucional é de nove anos, contados da 

data da posse, não sendo renovável. Cessam as funções com a posse do juiz designado para 

ocupar o respectivo lugar. O Presidente do Tribunal é eleito pelos respectivos juízes, os quais 

gozam das garantias de independência, inamovibilidade, imparcialidade e irresponsabilidade, 

estando sujeitos às incompatibilidades dos juízes dos demais tribunais. 

As candidaturas dos juízes devem ser instruídas com os elementos de prova da 

elegibilidade dos candidatos e respectivas declarações de aceitação, sendo representadas em 

lista  completa,  por  um mínimo de  vinte  e  cinco,  e  um máximo de  cinqüenta  deputados, 

perante o Presidente da Assembléia da República. 

É incompatível com o desempenho do cargo de juiz do Tribunal Constitucional 

o exercício de funções em órgãos de soberania, das regiões autônomas ou do poder local, bem 

como o exercício de qualquer outro cargo ou função de natureza pública ou privada, exceto o 

exercício  não  remunerado  de  funções  docentes  ou  de  investigação  científica  de  natureza 

jurídica. 

Os juízes do Tribunal Constitucional não podem exercer quaisquer funções em 

órgãos  de  partidos,  de  associações  políticas  ou  de  fundações  com  eles  conexas,  nem 

desenvolver atividades político-partidárias de caráter público (PORTUGAL, 1982). 

  Após a análise do modelo de investidura de juízes do Tribunal Constitucional 

Português, examinam-se, por último, o processo de composição e o mecanismo de escolha 

dos membros da Corte Constitucional do Chile.
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2.4 CHILE

Assina  Nogueira  Alcalá  (2003,  p.  104)  que,  na  América  do  Sul,  há  cinco 

Tribunais Constitucionais, a saber: Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru. Em todos eles, 

prossegue o autor, é possível verificar as seguintes competências institucionais: controle de 

constitucionalidade normativa ou orgânica; controle de constitucionalidade de conflitos de 

competências  e  o  controle  de  constitucionalidade  por  meio  do  amparo  dos  direitos 

fundamentais e suas garantias.

Para  fazer  jus  ao  objetivo  de  elaborar  um  estudo  comparativo  de  alguns 

tribunais constitucionais e  do mecanismo de escolha de seus respectivos membros com o 

modelo existente no Brasil, optou-se pelo estudo do Chile, como sendo o país paradigma da 

América do Sul.

Dedica Favoreau (2004, p. 131), na última página de sua obra, pouco mais de 

duas  dezenas  de  linhas  para  sintetizar  a  jurisdição  constitucional  nos  países  da  América 

Latina. Nessa síntese, o autor explica que o pequeno resumo se deve ao fato de que “ao lado 

dos  modelos  estadunidense  e  europeu,  há  também  um  modelo  sul-americano,  cujas 

características comuns ainda não foram definidas”. 

 A despeito dessa declaração, pode-se resgatar, de seus escritos, que a América 

Latina, ao contrário do que ocorreu na maioria dos países do mundo, não fez a escolha entre 

os modelos dos Estados Unidos e o prevalecente na Europa; ao contrário, fez coexistirem o 

controle  concentrado  e  o  controle  difuso.  No  que  se  reporta,  especificamente,  ao  Chile, 

constatou-se que, apesar de parecer que este país optou pelo sistema da Corte Constitucional, 

ela mesma “está estruturalmente ligada à Corte Suprema, sendo uma parte de seus membros 

simultaneamente juízes desta”. 

Em estudos de Nogueira Alcalá (2003, p. 401), lê-se que a Constituição chilena 

resulta de longo processo, iniciado em 1973, que culmina, em 1980, abarcando as etapas de 

inauguração e consolidação do regime autoritário militar, de onde a Comissão de Estudos da 

Nova  Constituição  do  regime  autoritário  chileno  concluiu  seu  trabalho,  em 1978.  Dessa 

Comissão, resultou um anteprojeto, revisado, entre novembro de 1978 e julho de 1980, pelo 

Conselho do Estado,  ocasião em que foi  aprovado pela Junta  do Governo e  submetido a 

plebiscito no mesmo ano.

 Relata Nogueira Alcalá (2003, p. 402) que a Carta chilena foi, em 1989, objeto 

de cinqüenta e quatro reformas, mas, em nenhuma dessas alterações, o capítulo VII, dedicado 
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ao  Tribunal  Constitucional,  foi  tocado.  Por  outro  lado,  sucessivos  projetos  de  reforma 

constitucional, elaborados durante os governo democráticos dos Presidentes Patricio Aylwin 

Azocar (1990-1994) e de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000), não lograram as maiorias 

qualificadas de dois terços dos deputados e senadores para concretizar as reformas relativas ao 

Tribunal Constitucional do Chile, relativamente à sua integração e às suas competências. 

 Aduz Nogueira Acalá (2003, p. 402) que, atualmente, tramita no Senado da 

República um importante grupo de  reformas constitucionais  que  estabelece,  dentre outras 

matérias,  uma  profunda  reforma  na  jurisdição  constitucional  chilena  e,  em  especial,  no 

Tribunal Constitucional. 

Declara Nogueira Alcalá (2003, p. 402-403) que, dessa forma, tem-se que o 

modelo  de  controle  de  constitucionalidade  chileno  consubstancia-se  no  controle  judicial 

concentrado  na  Corte  Suprema  de  Justiça,  cujas  decisões  têm  efeitos  inter  partes,  e 

complementa-se com um controle concentrado de caráter preventivo, a cargo de um Tribunal 

Constitucional,  criado  pela  reforma  de  1970.  Há,  assim,  um  sistema  de  duplo  controle 

concentrado, o qual se manteve até o golpe de Estado de 1973 e sobrevive na Constituição de 

1980,  com  reformas  importantes  na  integração  e  nas  competências  do  Tribunal 

Constitucional.

No  que  tange  à  composição  do  Tribunal  Constitucional  chileno,  observa 

Nogueira Alcalá (2003, p.  412) que,  dos cinco membros  estabelecidos na Carta  de 1925, 

passa-se  a  uma composição  de  sete  magistrados,  em consonância  com o  estabelecido  na 

Constituição de 1980. Essa, aliás, determinava que os integrantes do Tribunal Constitucional 

deveriam  ser  nomeados  pelo  Conselho  de  Segurança  Nacional.  Por  esse  entendimento, 

Nogueira Alcalá (2003, p. 412) argúi tratar-se de uma “lógica del regimen autoritario militar  

y su concepción de tutela militar sobre el sistema institucional, apartándose de los criterios  

comunmente seguidos por el constitucionalismo democrático”8. 

A  Constituinte  de  1980  entendeu  necessário  reestruturar  o  Tribunal 

Constitucional criado, originalmente, em 1970, partindo do pressuposto de que este órgão 

constitui um suporte essencial na integridade do ordenamento jurídico fundamental. 

 Com tal finalidade, sustentou-se que a natureza da função a que o Tribunal 

Constitucional devia cumprir exigia que sua composição tivesse um caráter eminentemente 

jurídico e não político, de modo que deveriam dotá-lo de magistrados idôneos e de moral 

ilibada, os quais deveriam constituir, por essas razões mesmas, a máxima garantia para o país. 

8  “[...] lógica do regime autoritário militar e sua concepção de tutela militar sobre o sistema institucional, 
apartando-se dos critérios comumente seguidos pelo constitucionalismo democrático”. (ALCALÁ, 2003, p. 
412, tradução nossa).
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(COMISIÓN  DE  ESTUDIO  DE  LA  NUEVA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LA 

REPÚBLICA, 1981, p. 285).

Nesse  contexto,  o  Capítulo  VII  da  Constituição  chilena  criou  um Tribunal 

Constitucional integrado por sete membros designados da seguinte forma: três Ministros da 

Corte Suprema, eleitos por esta, por maioria absoluta, em votações sucessiva e secretas; um 

advogado designado pelo Presidente da República; dois advogados eleitos pelo Conselho de 

Segurança  Nacional,  e  um  advogado  eleito  pelo  Senado  por  maioria  absoluta  de  seus 

membros  em exercício.  (COMISIÓN  DE  ESTUDIO  DE LA  NUEVA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, 1981, p. 285). 

Ocorre que, pela Lei nº 20.050, publicada no Diário Oficial da República do 

Chile de 26 de agosto de 2005, foram introduzidas diversas modificações na Constituição 

Política  de  1980,  de  sorte  que  o  Tribunal  Constitucional  daquele  país  também  sofreu 

alterações, dentre as quais, destacam-se:

• O número de integrantes passou de sete para dez membros, sendo três designados pelo 

Presidente da República; quatro eleitos pelo Congresso Nacional, dos quais dois são 

nomeados diretamente pelo Senado; dois têm seus nomes propostos pela Câmara dos 

Deputados para aprovação ou rejeição pelo Senado (ressalte-se que as nomeações ou 

as  propostas  dos  nomes  efetuam-se  em  votações  únicas  e  requerem,  para  sua 

aprovação, o voto favorável de dois terços dos senadores ou deputados em exercício), 

e três são designados pela Corte Suprema, em uma votação secreta  que se celebra em 

sessão especialmente designada para tal ato. 

• Cada  um  dos  ministros  tem  mandato  de  nove  anos,  renovando-se  a  composição 

parcialmente a cada três anos. Os ministros são escolhidos dentre advogados com, 

pelo  menos,  quinze  anos  de  título,  tendo  se  destacado  na  atividade  profissional, 

universitária  ou  pública,  não  podendo  apresentar  nenhum  impedimento.  Estão  os 

ministros,  ainda,  atrelados  a  um regime  de  incompatibilidades  muito  severo  que, 

dentre outras proibições, contempla as do exercício da advocacia e da judicatura. 

• Os membros do Tribunal Constitucional são inamovíveis e não podem ser reeleitos, 

sendo que suas funções cessam ao completarem setenta e cinco anos de idade. 

• A lei orgânica do Tribunal Constitucional passou a ser de sua própria competência, 

ficando a cargo desse órgão regulamentar sua organização, seu funcionamento, fixar 

sua  sede,  o  número  de  seus  servidores,  os  procedimentos  inerentes  às  suas 

competências, sua tabela de remuneração e o estatuto de seu pessoal. (COMISIÓN DE 
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ESTUDIO  DE  LA  NUEVA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE LA REPÚBLICA, 

1981, p. 285).

Uma  vez  compreendidos  os  modelos  constitucionais  dos  países  acima 

correlacionados - incluindo aí os mecanismos de escolha dos magistrados que compõem as 

respectivas Cortes Constitucionais por eles representadas - passa-se ao estudo do paradigma 

constitucional  brasileiro  e,  bem  assim,  do  mecanismo  de  escolha  dos  juízes  da  Corte 

Constitucional do Brasil. 
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 3 O CASO BRASILEIRO

3.1 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

Convém, por oportuno, antes mesmo de se adentrar o estudo do modelo de 

investidura  dos  ministros  do  STF,  dissertar  brevemente  sobre  o  conceito  de  jurisdição 

constitucional.

Leciona  Cappelletti  (1972,  p.  4  apud SILVA,  1985,  p.  504)  que  “todas  as 

manifestações  da  justiça  constitucional  podem reduzir-se  à  unidade,  ao  menos  sob  o  seu 

aspecto  funcional:  a  função  da  tutela  e  atuação  judiciária  dos  preceitos  da  suprema  lei 

constitucional”.

Para Hector Fix Zamudio (1980, p. 44 apud SILVA, 1985, p. 504), o título de 

jurisdição constitucional deve ser atribuído, em sentido próprio, “aos instrumentos de garantia 

ou de justiça constitucional que se conferem a organismos judiciais estritamente considerados, 

e com maior rigor ainda, quando [esses] possuem caráter especializado, isto é, quando são 

tribunais constitucionais”.

A Frederico Marques (1979, p. 34 apud SILVA, 1985, p. 504 e 505) restou o 

raciocínio de que o termo acima traduz-se na 
entrega ao poder judiciário da missão de solucionar conflitos constitucionais, 
[ou seja, é a] aplicação de normas constitucionais pelo Judiciário,  a fim de 
compor  conflitos  litigiosos  de  interesse.  [E  isso  porque]  há  lide  ou  litígio 
constitucional quando a pretensão insatisfeita que se consubstancia no pedido 
formulado na ação tem por objeto matéria constitucional.

No  entendimento  de  Silva  (1985,  p.  504),  dá-se  ao  termo  jurisdição 

constitucional a significação, em sentido estrito, de que “consiste na entrega, aos órgãos do 

poder judiciário, da missão de solucionar os conflitos entre as normas jurídicas ordinárias e a 

constituição”. 

Ora, daí deflui que
o  objeto  da  jurisdição  constitucional  não  se  esgota  no  controle  da 
constitucionalidade dos atos de autoridade, porquanto, nela, entra também toda 
ação dos tribunais judiciários destinada a assegurar a observância das normas 
constitucionais, tais como controle de legitimidade constitucional dos partidos 
políticos, juízos sobre conflitos entre o estado e indivíduos ou grupos, desde 
que  reclamem  ter  havido  violação  de  direitos  fundamentais,  solução  de 
conflitos  entre  órgãos  de  governo  e  conflitos  entre  entidades  intraestatais 
autônomas. (Cappelletti, 1972, p. 46 et seq. apud SILVA, 1985, p. 500).
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Silva (1985, p. 512) ensina que a jurisdição constitucional obedece, também, a 

dois critérios ou métodos,  quais sejam: o de jurisdição difusa (ou controle difuso) e o de 

jurisdição concentrada (ou controle concentrado). O primeiro critério apercebe-se quando se 

reconhece jurisdição constitucional a todos os componentes do Poder Judiciário; o segundo, 

quando  as  atividades  da  jurisdição  constitucional  são  deferidas  a  uma  corte  ou  tribunal 

especializado (Corte Constitucional) ou mesmo a uma corte de cúpula do Poder Judiciário 

comum. 

Ora, como se viu no parágrafo descrito no Capítulo 1, ponto 4, no qual Silva 

(1985,  p.  508)   demonstrou  a  competência  do  STF republicano  para  julgar,  em grau  de 

recurso, as questões decididas pelos juízes e tribunais federais e pela justiça dos Estados, 
a primeira constituição republicana acolhera a jurisdição constitucional, a ser 
exercida por via de exceção ou defesa, perante qualquer juiz ou tribunal da 
jurisdição ordinária, de acordo com o critério de controle difuso. Esse método 
da jurisdição constitucional, consistente na outorga a todos os componentes do 
poder judiciário da competência para o exercício do controle jurisdicional dos 
atos do poder público, chamado por isso jurisdição difusa ou controle difuso, 
perdurou nas constituições sucessivas até a vigente. (SILVA, 1985, p. 508).

Aduz  Silva  (1985,  p.  520)  que  há,  atualmente,  um  intenso  movimento 

renovador  em  torno  da  jurisdição  constitucional,  mormente  na  América  Latina.  Esse 

movimento visa à busca de novos rumos, no sentido de reformular o sistema existente, numa 

tendência muito nítida para privilegiar o sistema de controle concentrado, que pressupõe o 

encaminhamento  da  questão  da  criação  de  Cortes  Constitucionais,  por  entender  que  elas 

exercem hoje um papel de verdadeiro equilíbrio entre os demais poderes, uma espécie de 

poder moderador, atualizado e sem predomínio. 

Destarte,  parece  basilar  o  entendimento  de  que  o  termo  jurisdição 

constitucional abrange mais do que o simples  controle de constitucionalidade dos atos do 

poder público.

Passa-se,  agora,  a dissertar sobre o tema central deste trabalho, qual seja,  o 

mecanismo de escolha dos ministros do STF.

3.2 O STF E O MECANISMO DE ESCOLHA DE SEUS MINISTROS

Em estudo de Cretella Júnior (1992, p. 3062), há um curioso registro que vale a 

alusão:  dada  a  imprecisão  com  que  a  Carta  Constitucional  de  1891  tratava  o  requisito 
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constitucional de que o notável saber exigido aos candidatos para o cargo de ministro do STF 

tivesse de ser, efetivamente, o saber jurídico, o Marechal Floriano Peixoto fez três indicações 

bastante inusitadas para o cargo acima descrito:  indicou um pediatra,  Dr.  Cândido Barata 

Ribeiro9, e dois generais. 

Entretanto, prossegue Tavares Filho (2006, p. 8), a despeito das boas relações 

que mantinha com o Poder Executivo, o Senado Federal acabou por rejeitar as três indicações, 

de modo que prevaleceu a exigência  estampada na Constituição para o preenchimento do 

cargo.

O atual mecanismo de escolha dos ministros do STF tem sido objeto de severas 

críticas, as quais, por sua vez, têm se tornado os sustentáculos para a publicação de diversos 

estudos a respeito do tema. 

Nesse contexto, publicistas conceituados têm escrito artigos e mais artigos com 

o  propósito  de,  primeiramente,  criticar  o  modus  faciendi atual  para,  ao  depois,  propor 

mudanças para que o critério de seleção dos magistrados daquela Suprema Corte seja o mais 

democrático e imparcial possível. 

O professor  Falcão (2002),  em artigo publicado  no  jornal  A Folha  de  São 

Paulo, cita importante trabalho apresentado em Harvard pelo também professor Álvaro Jorge, 

o qual analisou as biografias e os critérios de indicação dos juízes do STF, em dois períodos 

distintos: o período do autoritarismo (de 1964 até 1988) e o período da democratização (de 

1988 até os dias atuais). 

Relata Falcão (2002, p. 22) que, em sua pesquisa, o professor Álvaro Jorge 

elaborou a seguinte questão:  onde trabalhavam os ministros  quando foram indicados pelo 

presidente  da  República  para  compor  o  STF?  Como  resposta,  Álvaro  Jorge  obteve  os 

seguintes dados: no período do autoritarismo, cerca de 23% trabalhavam diretamente com a 

Presidência.  Já na democratização, esse número dobrou, pois cerca de 50% dos indicados 

trabalhavam diretamente com o Chefe do Executivo. 

Além  disso,  descobriu  o  professor  que,  tanto  no  autoritarismo  quanto  na 

democratização, cerca de 40% dos indicados vieram do próprio Poder Judiciário, mas com 

uma significativa diferença: no autoritarismo, cerca de 26% vieram dos judiciários estaduais, 

enquanto  que  na  democratização,  nenhum.  Tais  dados  instigaram a  formulação  de  outra 

pergunta:  por  que  esse  aumento  de  vinculação  com  a  Presidência  e  a  conseqüente 

desvinculação com as justiças estaduais? 

9 Cândido  Barata  Ribeiro,  formado  em  Medicina,  exerceu  o  cargo  de  Ministro  do  STF  de  25.11.1893  a 
29.09.1894, e deixou o exercício do cargo por força de decisão do Senado Federal que, em 24.09.1894, em 
votação secreta, resolveu que o Ministro não preenchia o requisito do “notável saber jurídico”.
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Eis a resposta encontrada por Álvaro Jorge, de acordo com relato de Falcão 

(2002, p. 22): na democracia, o Poder Judiciário tem mais poder, é mais independente, de 

modo a interferir muito mais na vida cotidiana dos cidadãos, das empresas e das instituições. 

Provavelmente,  no  Brasil,  nunca  houve um Poder  Judiciário  tão  independente  em toda a 

história do país, de tal sorte que se torna um poder imenso, jamais visto, sobretudo em épocas 

de autoritarismo. É natural, portanto, que agora o Poder Executivo se preocupe mais com suas 

decisões e queira influenciá-las fortemente, tornando-as previsíveis e muito mais favoráveis 

às suas políticas. 

Conclui Falcão (2003, p. 23) que, nesses tempos de tentativa de centralização 

executiva do poder,  candidatos oriundos dos Tribunais  Federais,  ou seja,  mais íntimos da 

Capital Federal, prevalecem, incontestavelmente, sobre os das Justiças Estaduais. 

Novamente, aproveitando-se de estudo recente acerca da democratização do 

processo de nomeação dos ministros do STF, dissertou Tavares Filho (2006, p. 5) que, apesar 

do “hibridismo de sua jurisdição, a organização do STF permanece fiel ao modelo americano 

inicialmente  adotado,  com  juízes  vitalícios  escolhidos  livremente  pelo  Presidente  da 

República e nomeados após a confirmação pelo Senado Federal”. 

Prossegue  Tavares  Filho  (2006,  p.  5),  asseverando  que,  contrariamente  ao 

exemplo nacional, 
o modelo continental, que se disseminou pela Europa a partir dos anos de 1920, 
entrega  o  controle  de  constitucionalidade  exclusivamente  a  um  tribunal 
constitucional situado fora da estrutura judiciária, com juízes nomeados para um 
mandato fixo e escolhidos por um sem-número de combinações que envolvem 
os chefes do Executivo ou do Governo,  o Parlamento, Conselhos de Estado, 
órgãos superiores da magistratura e tribunais superiores, dentre outros. 

Ora, Cretella Júnior (1992, p. 3063) e Tavares Filho (2006, p. 5) explicam que 

a nomeação dos ministros do STF é definida pela doutrina como sendo um 'ato administrativo 

complexo e discricionário': complexo, porque dele participam dois órgãos, o Presidente da 

República  e  o  Senado,  e  discricionário,  porque  cabe  ao  primeiro  escolher  livremente  o 

candidato, atendidas as exigências constitucionais. 

Leciona Moraes (2003, p 213) que,  em linhas gerais,  o sistema adotado no 

Brasil convoca a participação integrada do Poder Executivo e do Legislativo, com o objetivo 

de proporcionar maior segurança e legitimidade à investidura dos mais altos magistrados do 

País. 
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Nesse  sentido,  assevera  Tavares  (1998,  pp.  35-37)  que  a  escolha  desses 

magistrados por autoridades políticas garantiria o cunho democrático do processo, já que o 

Presidente da República e os Senadores são eleitos pelo povo e a ele devem responder.

3.3 BREVE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO QUE 
VERSAM SOBRE A MATÉRIA

No  Congresso  Nacional  tramitam,  atualmente,  cerca  de  oito  propostas  de 

emenda à Constituição - PEC's, cujos objetivos resumem-se, de maneira geral, na tentativa de 

modificar o atual processo constitucional de recrutamento dos ministros do STF. 

Para completo entendimento do alcance dessas PEC's, convém estampar o art. 

101 da Constituição Federal/88, cujo comando é objeto da pretensa modificação de todas as 

proposições que serão aqui analisadas. Eis o dispositivo:
Art.  101  –  O  Supremo  Tribunal  Federal  compõem-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.

As propostas de emenda à Constituição supramencionadas são as seguintes:

● PEC nº 92, de 1995, do Deputado Nicias Ribeiro: a proposta dá nova redação ao art. 

101 da Constituição Federal, alterando o critério de escolha dos ministros do STF, os 

quais deveriam ser selecionados dentre os membros dos tribunais superiores que integrem 

a carreira da magistratura, a partir de uma lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. 

Como justificativa para a proposta, o autor afirma que “a carreira da magistratura no 

Brasil tem sido frustrante para muitos daqueles que a abraçam, uma vez que é negado 

aos juízes o direito de, por merecimento ou antigüidade, ascenderem às funções de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, que seriam os caminhos normais da carreira da 

magistratura nacional”. O autor Nicias afirma que o art. 101 deixa claro que, para ser 

ministro do STF, basta ao candidato ter “notável saber jurídico e reputação ilibada”, de 

sorte que não é exigido que o futuro ministro seja, pelo menos, bacharel em Direito. O 

objetivo,  portanto,  desta  PEC  “é  dar  ao  Poder  Judiciário  a  efetiva  independência 

preconizada  no  art.  2º  da  Carta  Magna,  transformando  os  cargos  de  Ministro  do 

Supremo  Tribunal  Federal  no  ápice  da  carreira  da  magistratura  nacional,  com  a 
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promoção, por merecimento, dos senhores juízes de carreira, que estejam ocupando os 

cargos de Ministro em qualquer um dos Colendos Tribunais Superiores no país”. À 

época,  a  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Redação  da  Câmara  dos  Deputados 

opinou unanimemente pela admissibilidade da proposta. Depois, a Comissão Especial 

destinada  a  proferir  parecer  à  PEC  92-A/1995  opinou  pela  sua  rejeição,  “porque 

contrária à tradição do STF e ofensiva ao interesse público”. 

Até a presente data, a última ação desta PEC é de 31/1/2007: está arquivada, no 

termos do art. 105 do Regimento Interno10 da Câmara dos Deputados - RICD.

●PEC nº 71, de 1999, do Deputado Valdemar Costa Neto: a Proposta determina que os 

Ministros do STF sejam indicados, alternadamente, um terço pelo Congresso Nacional, 

um terço pelo Poder Judiciário, dentre os Ministros dos Tribunais Superiores, e um terço 

pelo Presidente da República. 

Como justificativa da proposta,  o autor  afirma que “a prática em vigor favorece 

sobremaneira a politização e a descaracterização jurídica do órgão máximo do Sistema 

Judiciário nacional”. Além disso, aduz que, “dos três Poderes, o que guarda um caráter 

mais personalista e transitório é, sem sombra de dúvidas, o Poder Executivo, fruto 

mesmo  de  sua  natureza.  Por  outro  lado,  o  Poder  Legislativo,  representado  pelo 

Congresso  Nacional,  a  cada  quatro  ou  oito  anos,  também se  renova.  Já  o  Poder 

Judiciário é dos três o mais estável pela própria natureza de carreira jurídica. Dessa 

forma, não se compreende que justamente o Poder de configuração mais volátil seja o 

encarregado da indicação dos Ministros do órgão supremo do Poder que mais carece 

de estabilidade e experiência para o melhor exercício de suas funções”.

Até a presente data, a última ação desta PEC é de 19/11/2001: está arquivada, nos 

termos do art. 164, § 4º, do RICD11. 

●PEC nº 473, de 2001, do Deputado Antonio Carlos Pannuzio: a proposta determina 

uma  nova  redação  ao  inciso  XIV  do  art.  8412 e  ao  parágrafo  único  do  art.  101  da 

10  Art. 105 do Regimento Interno da Câmara do Deputados – RICD: “Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas 
as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em 
tramitação,  bem como as que abram crédito suplementar,  com pareceres  ou sem eles,  salvo as:  I  – com 
pareceres favoráveis de todas as Comissões; II – já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; 
III – que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias; IV – de iniciativa popular; V – de iniciativa de 
outro Poder ou do Procurador-Geral da República. Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada 
mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão 
legislativa ordinária da legislatura subseqüente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontra”. 

11  Art.  164  do  RICD:  “O  Presidente  da  Câmara  do  Deputados  ou  de  Comissão,  de  ofício  ou  mediante 
provocação de qualquer Deputado, declarará prejudicada matéria pendente de deliberação: I – por esta haver 
perdido a oportunidade; II – em virtude de pré-julgamento pelo Plenário ou Comissão, em outra deliberação. 
§ 4º A proposição dada como prejudicada será definitivamente arquivada pelo Presidente da Câmara”.

12 Art. 84, CF/88: “Compete privativamente ao Presidente da República: XIV – nomear, após aprovação pelo 
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Constituição  Federal,  de  forma  que  os  ministros  do  STF  passem  a  ser  escolhidos, 

alternadamente, pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional e, nesse último 

caso, pela maioria absoluta de seus membros. 

Como justificativa da proposta, o autor afirma que a escolha dos ministros do STF 

deveria  se  beneficiar,  a  bem da  democracia,  da alternância  entre  a  Presidência  da 

República e o Congresso Nacional, de forma a alcançar a participação direta do Poder 

Legislativo no processo de seleção dos juristas que integrarão a Corte.

Até a presente data, a última ação desta PEC é de 31/01/2007: está arquivada, nos 

termos do art. 105 do RICD13. 

●PEC nº 546, de 2002, da Deputada Telma de Souza: A proposta dá nova redação aos 

art. 94, 101, 104, 107, 119, 120 e 123 da Constituição Federal, para alterar a forma de 

investidura de membros do Poder Judiciário. Com a alteração, os candidatos ao cargo de 

ministros do STF deveriam ter mais de quinze anos de carreira na magistratura e seriam 

indicados em lista tríplice, elaborada pelo próprio Tribunal e nomeados pelo Presidente da 

República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

Para justificar a proposta, a autora entende que deve haver menos indicação política 

e mais critérios objetivos para a escolha dos membros das mais altas Cortes do país. 

Como solução, aponta a execução de concurso público para o ingresso nos órgãos 

colegiados do Poder Judiciário. 

Até a presente data, a última ação desta PEC é de 31/01/2007: está arquivada, nos 

termos do art. 105 do RICD.

●PEC nº 566, de 2002, do Deputado Alceu Collares: a proposta dá nova redação ao art. 

101  da  CF,  o  qual  passaria  a  ter  o  entendimento  de  que  o  STF  seriam escolhidos  e 

nomeados  pela  composição  plena  do  STF,  depois  de  aprovada  a  escolha  pela  maioria 

absoluta do 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 

Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de 
Territórios,  o  Procurador-Geral  da  República,  o  presidente  e  os  diretores  do  Banco  Central  e  outros 
servidores, quando determinado em lei.”

13 Art. 105 do RICD: “Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido 
submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito 
suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as: I – com pareceres favoráveis de todas as Comissões; II – já 
aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; III – que tenham tramitado pelo Senado, ou dele 
originárias; IV – de iniciativa popular; V – de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. 
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro 
dos  primeiros  cento  e  oitenta  dias  da  primeira  sessão  legislativa  ordinária  da  legislatura  subseqüente, 
retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava”.
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e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, 

alternadamente, indicados na forma do art. 94.

Para justificar a proposta, o autor afirma que a fórmula traçada pelo artigo original é 

a mesma aplicada nas Constituições de 1946 (art. 99), de 1967 (art. 113) e na Emenda 

Constitucional  nº  1 de 1969 (art.  118),  o que denota sua arcaicidade.  Além disso, 

entende que o atual mecanismo de escolha tem mitigado a imparcialidade necessária 

aos membros daquele órgão.

Até a presente data, a última ação desta PEC é de 31/01/2007: está arquivada, nos 

termos do art. 105 do RICD.

●PEC nº 569, de 2002, do Deputado Dr. Evilásio. A proposta dá nova redação ao art. 101 

da CF, para alterar a forma de investidura dos membros do STF, de modo que o novo artigo 

passaria  a  vigorar  com  o  entendimento  de  que  Supremo  Tribunal  Federal  teria  seus 

ministros nomeados pelo Presidente da República, após aprovação em concursos públicos 

de provas e títulos.

Para justificá-la, o autor afirma que, com essas mudanças, há de se evitar a indicação 

política, de forma a favorecer a verdadeira democratização na escolha dos ministros da 

Suprema Corte, pelo predomínio das qualidades intelectuais,  independentemente da 

proteção política do candidato. 

Até a presente data,  a  última ação desta PEC é de 11/09/2002 e  tem o seguinte 

despacho:  “Devolva-se  ao  autor,  por  não  conter  o  número  mínimo de  assinaturas 

indicado no inciso I do art. 60 da CF, combinado com o inciso I do art. 201 do RICD”.

●PEC nº 484, de 2005, do Deputado João Campos. A proposta altera a redação dos art. 

101 e 84, modificando a sistemática de escolha dos ministros do STF. O objetivo da PEC é 

fazer com que os ministros do STF sejam nomeados pelo Presidente da República, depois 

de escolhidos pelo Congresso Nacional, em votação por maioria absoluta das duas Casas. 

Além disso, a PEC também propõe que não possam ser nomeados ao cargo de Ministro do 

STF aqueles que tenham exercido mandato eletivo, cargo de Ministro de Estado ou de 

Presidente  de  partido  político,  até  quatro  anos  depois  do  término  do  mandato,  ou  de 

afastados definitivamente de suas funções. Por último, determina a PEC que os ministros 

de STF sejam inelegíveis, por um período de quatro anos, contados a partir do afastamento 

efetivo de suas funções judiciais. 

oPara justificar a proposta, o autor alega que a “atual sistemática tem contribuído 

para a politização do Judiciário, eis que leva as discussões jurídicas para o campo 
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político, em detrimento da técnica”. 

oAté a presente data, a última ação desta PEC é de 31/01/2007 e está arquivada, 

nos termos do art. 105 do RICD.

•PEC nº  68,  de 2005,  do  Senador Jefferson Peres.  A proposta  altera  a  Constituição 

Federal para dispor sobre a escolha de ministro do STF. A proposta dispõe que, aberta vaga 

no  STF,  os  órgãos  de  representação  da  magistratura,  do  Ministério  Público  e  dos 

advogados  escolherão,  mediante  eleição,  cada  um  deles,  dois  candidatos  à  vaga, 

submetendo-os ao STF, o qual elegerá dentre os seis nomes, por voto secreto e maioria 

absoluta, um deles. Feita a escolha, a nomeação será feita pelo Presidente da República.

oA justificativa  da  proposta  é  que  a  atual  sistemática  de composição  do  STF, 

formada  por  membros  escolhidos,  todos,  pelo  Presidente  da  República,  sem 

critérios outros que a conveniência política dessa autoridade, não contribui para o 

equilíbrio e a seriedade do órgão máximo do Poder Judiciário.

oAté a presente data, a última ação desta PEC é de 25/01/2007 e está pronta para a 

pauta na Comissão.

Sobre  as  propostas  de  emenda  à  Constituição  acima  estudadas,  há  que  se 

concluir que, embora diferentes na metodologia adotada para a mudança do procedimento, 

insurgem-se todas contra o mesmo ponto: o de que o mecanismo de investidura dos ministros 

do STF não obedece a regras democráticas, eis que a prerrogativa de escolha recai sobre um 

único ator da esfera de poder, qual seja, o Presidente da República.  

Logo mais, no quarto e último Capítulo deste trabalho, será analisada a questão 

da existência ou não do chamado fenômeno da politização do Supremo Tribunal Federal e, 

bem assim, suas definições e implicações para o equilíbrio dos três Poderes do Estado.
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4 A QUESTÃO DA POLITIZAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

4.1 COLOCAÇÃO DO TEMA

Na  clássica  doutrina  política  sobre  a  separação  dos  poderes  elaborada  por 

Montesquieu (1993, p. 171), o Poder Judiciário “não passava de mero executor das leis”, de 

modo que “esse  terceiro poder,  chamado de  poder  de julgar,  teria  como função punir  os 

criminosos e resolver as querelas entre os particulares”. 

 Somado a essas declarações, Montesquieu (1993, p. 179)  ainda ressalta que os 

juízes são “apenas a boca que pronuncia as palavras da lei, seres inanimados que não podem 

moderar sua força, nem seu rigor”.  

Em estudo elaborado por Leal (1999, p. 231) há a reflexão de que a doutrina 

exposta por Montesquieu deixa latente a intenção de 
limitar  ao  máximo  a  liberdade  de  criação  do  juiz  de  modo  a  preservar  o 
princípio  da  segurança  jurídica,  na  medida  em que  se  possa  ter  uma  certa 
previsibilidade do conteúdo das decisões judiciais; o princípio da igualdade, na 
medida  em que os  casos  iguais  não sejam resolvidos  de forma distinta;  e  o 
princípio  da  unidade  do  direito,  na  medida  em  que  o  direito  seja  aplicado 
uniformemente no território em que vige.  

Parece  claro  que  o  que  tinha  em  mente  Montesquieu  (1993,  p.  174)  era 

preservar ao máximo esses princípios de modo a expurgar toda e qualquer possibilidade de 

que prevalecesse o uso da arbitrariedade dentro das causas julgadas pelo Poder Judiciário, 

senão vejamos o que concluiu o pensador:
se os tribunais não devem ser fixos, os julgamentos devem sê-lo a tal ponto que 
nunca  sejam  mais  do  que  um  texto  preciso  da  lei.  Se  fosse  uma  opinião 
particular  do  juiz,  viveríamos  em  sociedade  sem  saber  precisamente  os 
compromissos que ali assumimos. 

Defende Leal (1999, p. 236) a idéia de que a manutenção dos princípios da 

igualdade, da segurança jurídica e da unidade do direito, nas decisões proferidas pelos órgãos 

jurisdicionais,  estaria  condicionada à  feitura de um julgamento estritamente técnico pelos 

membros do Judiciário. 

 Ainda,  segundo  Leal  (1999,  p.  236),  justamente  porque  a  realidade  tem 

mostrado que tais regras de aplicação do direito não têm prevalecido nas decisões judiciais é 

que têm surgido idéias de introdução de novos mecanismos, cuja finalidade é disciplinar o 
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processo  de  julgamento  dos  órgãos  jurisdicionais.  Está-se  falando,  exatamente,  “das 

freqüentes propostas de instituição de instrumentos como o controle externo da magistratura e 

as súmulas vinculantes”, cujos objetivos não são outros senão o de estabelecer um pretenso 

enrijecimento do processo decisório.  

Entretanto,  na contramão desse  entendimento,  Villanova (1978,  p.  27,  grifo 

nosso), ao dissertar sobre as dimensões políticas das funções do STF, demonstrou que 
cada  poder  constituinte  que  sobreveio  [...]  foi  condicionado  pela  tradição 
histórica: foi este um limite extraconstitucional, a demonstrar que, histórica e 
sociologicamente,  inexiste  ilimitação  ao  pretendido  poder  absoluto  do 
legislador constituinte. Limita-o, contextua-o a circunstância social,  política, 
econômica,  ideológica:  limita-o  a  textura  histórica  em  que  ele 
irremediavelmente se encontra. No final das  contas, o que se perpetua através 
de um órgão do poder [...] é a nação mesma. É a nação mesma [...], é ela que 
se revela ou se manifesta, pois tomada de posição política, em substância, é a 
concepção do direito através deste modo como se realiza a justiça. Política, 
sim,  porque  é  através  do  poder  que  o  direito  e  a  prestação  da  justiça  se 
efetivam. A politicidade é inerente ao poder, mesmo ao mais despolítico, como 
o poder de dizer o justo nas relações jurídicas contenciosas.

Aduz o professor Villanova (1978, p. 27): 
Só em fases iniciais da existência coletiva encontramos os atos jurisdicionais 
exercidos desconcentradamente, em órgãos  ad hoc, infixos no tempo, e sem 
continuidade funcional. Mas, por mínima que se dê a estabilização do poder, 
logo  aparecem  os  indivíduos-órgãos  aos  quais  o  processo  de  divisão  do 
trabalho social  incumbe a missão definida  e constante  de dizer  o justo nas 
relações  controvertidas.  Com  o  minimum de  poder,  qualquer  que  seja  o 
quantum de poder, com sua personificação institucional, eis que surge também 
o fato político. 

Ora, relembra, ainda, Villanova (1978, p. 31) que “tem sido tradição brasileira, 

que remonta à Constituição de 1824, a inserção do Poder Judiciário e seu órgão supremo no 

texto escrito do direito constitucional codificado”. No texto da Carta Constitucional daquele 

ano, o art. 10 assentia que o Judiciário era um dos poderes políticos do Império do Brasil, na 

mesma linha horizontal dos outros dois, a saber, o Legislativo e o Executivo. Na época da 

Constituição Imperial, rememora o autor, figurava o Supremo Tribunal de Justiça como sendo 

uma instituição de caráter político e judicial.

Se  assim  não  fosse,  argúi  Villanova  (1978,  p.  32),  estar-se-ia  privando  o 

Judiciário de sua paridade entre os Poderes, da relação de coordenação que ele mantém por 

ser independente e harmônico com os demais. Deixaria de ser o Judiciário órgão imediato, ou 

seja,  imediatamente  derivado  da  Constituição;  deixaria  de  ser  órgão  político,  um  dos 

componentes do poder estatal em sua integridade de poder de império e poder soberano, de 

sorte que, para Villanova (1978, p. 32), 

46



comprometeria, ainda, sua posição de poder político ou de órgão constitucional 
se  se  definisse  como irredutível  a  função  judiciária,  absorvida,  pelo  Poder 
Executivo,  como  era  o  caso  nas  monarquias  absolutas.  Ou  perdesse  vasta 
porção de competência, mais e mais sobrepondo-se-lhe atos de governo e atos 
discricionários de outros poderes, tal como se dá nas monarquias autocráticas 
de Estado.
 

Por fim,  conclui Villanova (1978, p. 32) que 
é justamente sua posição de órgão do poder, é justamente por existir  como 
órgão constitucional autônomo no exercício da função jurisdicional o que o 
habilita  a interceder nas relações interorgânicas,  para recompor o equilíbrio 
por um deles desfeito, ou comprometido, ou antepor, ao descomedimento dos 
titulares  dos  órgãos,  o  respeito  aos  direitos  individuais,  tanto  aos  direitos 
subjetivos públicos e quanto aos direitos subjetivos privados: essa a sua função 
judicial. Sem deixar de ser política, por seus últimos fundamentos. 

Antes de prosseguir com tema tão amplo e controverso e objetivando melhor 

elucidar o assunto, convém inserir - neste contexto mesmo de existência ou não de politização 

no Poder Judiciário -  breves  considerações sobre os termos  fato político,  atos políticos e 

questões políticas. 

4.2 FATO POLÍTICO

Tomando, ainda, os estudos de Villanova (1978, p. 35), é possível entender que 

o conceito de fato político pertence à teoria política, à sociologia política e à ciência política, 

estando  fora,  pois,  da  linguagem  da  teoria  dogmática  do  direito.  Contudo,  trata-se  de 

expressão que abrange qualquer fato que, direta ou indiretamente, tenha pertinência com o 

mais alto poder em uma sociedade estabelecido. 

 Dessa forma, observa Villanova (1978, p. 35) que “a politização do poder é um 

processo  contínuo”,  que  desveste  o  poder  de  suas  primitivas  características  sagradas, 

familiares e gentílicas justamente porque acima destes surge o poder maior (a Polis, o Reino, 

o Estado).  Prossegue Villanova (1978, p. 35), entendendo que
o poder politiza-se justamente porque se faz preeminente, globalizador, com o 
fim de implantar uma ordem concreta, através de normas que recebe (costume) 
ou que ele mesmo elabora, e de aplicar essas normas munido de sua excludente 
capacidade de impor-se. 

Aduz Villanova (1978, p. 36), também, que,  do fato político total,  o jurista 

deve considerá-lo na medida em que ele pode qualificar-se por meio de normas jurídicas 

positivas, eis que a norma é o esquema de qualificação do fato, ainda que o fato político 
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íntegro se sobreponha à norma. Assim é que
o  fato  político  atinge  sua  máxima  potência  na  revolução,  que  não  é  a 
destruição violenta de qualquer ordem jurídica,  mas da ordem em vigência, 
para substituí-la por outra que ideologicamente é a ordem melhor. O juízo de 
valor em que repousa o fato revolucionário tem sua quantia maior ou menor de 
objetividade, mas nutre-o sempre uma distorção ideológica, proveniente não 
da  vontade  de  verdade,  mas  simplesmente  da  vontade  de  poder. 
(VILLANOVA, 1978, p. 36, grifo do autor).

Esclarece Villanova (1978, p. 36) que os fatos políticos nem sempre canalizam-

se  nas  vias  normativas  do  direito  político,  porquanto  ocorrem  fatos  políticos 

extraconstitucionalmente, ou seja, por fora do direito fundamental de organização do Poder 

(como em grupos de pressão, associações profissionais, sindicatos, instituições universitárias, 

opinião pública, instituições religiosas). 

 Finalmente, explica Villanova (1978, p. 36) que, ainda que todos esses fatores 

de incidência no poder estatal constituam uma camada de crenças, convicções, atitudes que 

oram assentem, ora dissentem em face do Poder, não são fatos relevantes para os quadros 

normativos  do  direito  público.  Ocorre  que  eles  não  se  inserem  como  pressupostos  de 

conseqüências  jurisdicionalmente  protegidas:  o  órgão  judicial  aprecia  a  pretensão  de  um 

sindicato, no âmbito do direito privado, muito embora sua possível pressão política venha a 

orientar a conduta política dos agentes do governo.

Passa-se, agora, à análise do conceito de atos políticos.

4.3 ATOS POLÍTICOS

Ainda, em Villanova (1978, p. 36), é possível entender que a ordem concreta 

implantada pelo poder político torna-se estabilizada, racionalizada - de modo a eliminar o 

poder arbitrário - mediante normas materialmente constitucionais, postas acima das demais 

normas jurídicas. E isso porque ao “fato sociológico da supremacia do poder – politização do 

poder – corresponde a supremacia da Constituição”. 

Daí vem que, para Villanova (1978, p. 36), “o minimum que uma Constituição 

deve conter, para dar morfologia à estrutura de poder, é estatuir os órgãos do poder, as funções 

e a medida dessas funções (competências), e as relações recíprocas entre os órgãos”.

Para Villanova (1978, p. 36), é a Constituição que dá origem ao poder, ou seja, 

aos poderes materializados nos  órgãos e  em suas  funções diferentes  e interligadas.  Dessa 
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premissa é que Villanova extrai que “todos os atos de poder são políticos por definição: são 

constitucionalmente políticos. Atos de governo em sentido restrito e atos de administração, 

atos  de  legislação  e  atos  jurisdicionais,  todos  são  atos  de  órgãos  imediatamente 

constitucionais e, eo ipso, atos políticos.”

Assim, consigna Villanova (1978, p. 38) que atos políticos realizam todos os 

órgãos  de  poder,  pois,  não  obstante  a  diferenciação  funcional  e  orgânica  dos  atos  de 

administração, de legislação e de jurisdição, são atos no exercício de competências repartidas 

pelo legislador constituinte, que em ato político inicial assim estabeleceu. Justamente porque 

são atos de órgão do poder, são políticos. 

Acresce Villanova (1978, p.  38),  por  fim, que também são atos  políticos o 

referendo,  o  veto,  o  plebiscito,  de  sorte  que  todos  provêm do povo e  dizem respeito  às 

relações dos cidadãos – no exercício de direitos subjetivos públicos – com os órgãos de poder.

Nas próximas linhas, serão examinadas as questões políticas. 

4.4 QUESTÕES POLÍTICAS

Explica Villanova (1978, p. 38), também, que o conceito de questões políticas é 

elaborado pela ciência dogmática do direito e pela prática jurisprudencial. O autor ensina que 
a distinção entre  Rechtsfragen (questões de direito)  e as  politischen Fragen 
(questões  políticas)  radica-se  na  necessidade  teórica  e  prática  de  resolver 
certos atos do Monarca da sindicância judicial e, depois, no Estado de Direito, 
de juridicizar, sem interferência, porém, do controle judicial, aqueles atos do 
governo, em cujo juízo de conveniência ou de necessidade repousa o exercício 
de tais atos.
 

As questões políticas, na estrutura do Estado de Direito, não são fatos políticos 

extraconstitucionais,  nem meros  atos  de  função,  mas  juridicamente  delimitados.   Assim, 

prossegue  Villanova  (1978,  p.  38),  asseverando  que  as  questões  são  essencialmente  ou 

exclusivamente  políticas  quando,  primeiro,  provêm dos  órgãos  dos  Poderes  Legislativo  e 

Executivo; segundo, quando são atos não limitados por direitos correlativos, e cujo exercício 

impliquem não  o  arbítrio,  mas  a  discricionariedade,  isto  é,  o  juízo  de  conveniência,  de 

oportunidade, de necessidade. 

Rui  Barbosa  (apud  Villanova,  1978,  p.  42)  declarou  que  “é  político  o  ato 

governamental ou legislativo, de exercício discricionário, e que não encontra, fronteiramente, 

um direito que possa ser lesado”. 
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Ao decifrar as expressões supra, intentou constatar Villanova (1978, p. 38) que, 
sem a descentralização federativa,  repartindo verticalmente as competências 
entre  as  entidades  (União,  Estados-membros,  Municípios),  sem a separação 
dos poderes, distribuindo horizontalmente as competências, uma Constituição 
flexível posta no ápice do sistema político bastaria. Mas, seria então supérfluo 
o Poder Judiciário, através de seu órgão mais alto, ter a seu cargo a guarda do 
estatuto fundamental do Poder Político.

 Em contínua explicação, entende Villanova (1978, p. 38) que, caso seguisse a 

lógica acima descrita, o legislador ordinário – sem que houvesse a distinção hierárquica entre 

lei constitucional e lei ordinária – jamais incorreria em inconstitucionalidade, de sorte que 

uma lei contraveniente à norma inserida na Constituição não seria inconstitucional:  antes, 

revogaria  a  própria  lei  constitucional  contrária,  segundo  o  princípio  de  que  lei  posterior 

revoga lei anterior que com ela colida. 

Resida aí o porquê de se ter dado ao STF posição de órgão constitucional, com 

funções não somente jurídicas, mas também políticas. Dessa forma, outorgaram-se-lhe não 

apenas a função ordinária de dirimir conflitos, com aplicação das leis em vigor – consoante o 

direito privado e o direito público interno – mas, com excludência, a função de intérprete final 

da Constituição Federal. 

Relata  Villanova  (1978,  p.  39)  que  o  STF  atua  politicamente  mediante  o 

controle  da  constitucionalidade  das  leis  e  dos  atos  dos  demais  Poderes.  O  caráter 

irrecusavelmente político está no fato de que, mediante esse controle, obtém ele não a simples 

aplicação ou inaplicação das normas jurídicas aos casos concretos, porém, mantêm os Poderes 

em suas órbitas de atribuições, definidas pelo constituinte originário. Em contendo os demais 

Poderes em suas órbitas, age o STF no sentido de cortar suas eventuais exorbitâncias e no de 

declarar seus atos incompossíveis em face da Constituição Federal.

Por isso, assevera Villanova (1978, p. 39) que 
a linha evolutiva que segue o STF desde 1891 tem sido a de uma instituição 
política e não apenas de um complexo de regras jurídicas postas no papel. E 
sempre manteve o exercício de suas funções judiciárias, sem perder o papel de 
órgão constitucional, em relação de paridade com os demais órgãos imediatos, 
e  com  a  função  jurídica  e  política  de  mantenedor  das  competências 
originariamente  partilhadas.  Para  a  difícil  tarefa  de  poder  mantenedor  do 
equilíbrio das competências, ele mesmo, o STF, não se inseriu nas funções dos 
órgãos Legislativo e Executivo. Por isso é que não se interpôs no processo 
legislativo,  com  uma  espécie  de  veto  preventivo  da  inconstitucionalidade, 
detendo a tramitação dos projetos de leis.

Diante dessas declarações, faz-se mister encerrar este subitem com a sentença 

de que a função do STF é permanente, tanto a de intérprete, quanto a de mantenedora da 

supremacia da Constituição. Segue, adiante, pequeno esboço sobre direito e política.
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4.5 DIREITO E POLÍTICA

Escreve Pekelis (1970, p. 13 apud Cappelletti, 1999, p. 53) que “uma atividade 

legislativa ou administrativaa eficaz de modo algum é incompatível com o controle judiciário 

da própria atividade, [...] antes a coexistência equilibrada de tal atividade e de seu controle 

representa a essência mesma do regime constitucional”. Entende Cappelletti (1999, p. 53) que 

o ideal da estrita separação dos poderes teve como conseqüência um judiciário perigosamente 

débil e confinado, em essência, aos conflitos privados.

 Para Cappelletti (1999, p. 53), esse ideal significou – até época relativamente 

recente  e  mesmo  hoje,  em  não  poucos  países  –  não  só  a  existência  de  um Legislativo 

totalmente não controlado, como de um Executivo também praticamente não controlado, pelo 

menos até que se conseguisse desenvolver um autônomo sistema de justiça administrativa, a 

se impor como guardião da administração pública. 

De outro lado, ainda segundo lição de Cappelletti (1999, p. 53), também nas 

relações entre o Legislativo e o Executivo esse ideal de rígida separação, mais do que de 

contrapesos equilibrados, significou praticamente a passagem – permanentemente perigosa – 

de  períodos  em que  efetivamente  o  poder  era  concentrado  nas  assembléias  legislativas  e 

grupos políticos que as dominavam, para outros períodos em que, ao contrário, a concentração 

do poder deu-se no Executivo. Para Cappelleti (1999, p. 54), 
a verdade é que apenas um sistema equilibrado de controles recíprocos pode, 
sem  perigo  para  a  liberdade,  fazer  coexistir  um legislativo  forte com um 
executivo forte e um judiciário forte. Justamente este equilíbrio de forças, de 
contrapesos  e  controles  recíprocos,  constitui  o  grande  segredo  do  inegável 
sucesso do sistema constitucional americano. (grifo do autor).

Para  corroborar  o  pensamento  do  professor  italiano,  leia-se  o  que  escreve 

Friedman (1962, p. 15 apud CAPPELLETTI, 1999, p. 54):
a principal ameaça à liberdade é a concentração do poder de coerção, seja nas 
mãos de um monarca, de um ditador, de uma oligarquia, ou de uma maioria 
momentânea. A preservação da liberdade exige, na maior medida possível, a 
eliminação de tal concentração de poder e a diluição e distribuição do tanto de 
poder  que  não  possa  ser  eliminado,  ou  seja,  um  sistema  de  checks  and 
balances.

Nesse sentido, ensina Cappelletti (1999, p. 54) que a França, onde nasceu e se 

exaltou a idéia da séparation, e também outros países continentais, estão se movimentando na 

seguinte  direção:  partem  do  sistema  de  rígida  separação  para  o  sistema  de  controles 

recíprocos.  Nesse  último,  o  crescimento  do  Poder  Judiciário  é  obviamente  o  ingrediente 

51



necessário do equilíbrio dos Poderes. Para complementar seu raciocínio, assevera Cappelletti 

(1999, p. 55, grifo nosso) que é 
quase desnecessário observar quanto seria inútil a tentativa de quem quisesse 
esconder este novo e nascente papel atrás da débil defesa da velha ficção da 
natureza meramente declarativa e puramente lógica da interpretação judiciária. 
Mesmo  no  país  de  Montesquieu,  a  acentuada  criatividade  da  justiça 
administrativa  foi  a  tal  ponto  reconhecida  que  se  vislumbra  no  droit  
administratif um direito em larga medida jurisprudencial; a orientação, aliás, 
pode ser repetida para a justiça constitucional de países como a Alemanha ou a 
Itália.

De volta aos ensinamentos de Villanova (1978, p. 42), é possível compreender 

que, admitir-se sejam insuscetíveis de apreciação judiciária as questões políticas, é admitir 

que ocorram no interior do ordenamento positivo fatos políticos sem qualificação jurídica 

nenhuma. 

Ainda, em Villanova (1978, p. 42), há o entendimento de que, por isso mesmo, 

a partir do poder constituinte, portador de atos políticos em sua maior discricionariedade de 

meios e fins, todos os fatos políticos, no interior do ordenamento, são fatos juridicamente 

qualificados. O Poder Judiciário não deixa de ajuizar a questão por ser política, mas a questão 

é política porque o Judiciário não a aprecia. Entretanto, consagra Villanova (1978, p, 42), 

quando se diz que questões políticas ficam fora da apreciação judicial, não se dá o caso de tais 

questões carecerem de aspectos jurídicos. 

Nas palavras de Villanova (1978, p. 44), é perceptível a constatação de que os 

atos políticos “que subjazem às questões políticas são do domínio da discricionariedade – não 

da arbitrariedade, que é antijuridicidade punível – tampouco são extrajurídicos. A juridicidade 

ou a antijuridicidade existem no ordenamento, não fora dele. Só o extrajurídico não é inserido 

no Direito”. 

Por  isso  é  que,  para  Villanova  (1978,  p.  44),  a  despeito  das  Constituições 

infixas por que o Brasil já passou, o ST tem sobrevivido – não sem comprometimento com a 

crise, que é contextual – e demonstrando sua sedimentação histórica, de modo a absorver os 

descompassos internos. Villanova (1999, p. 45) ensina que “um bom órgão superior de justiça, 

ápice do sistema judiciário, é algo mais que um complexo de regras de organização e de 

competência que o eventual constituinte haja traçado”. 
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CONCLUSÃO

Percebe-se, basicamente, que nenhum dos cinco países estudados – o Brasil, 

inclusive – está inteira e plenamente satisfeito com o mecanismo de eleição de seus juízes 

constitucionais. Senão, vejamos:

a)  Suprema Corte dos Estados Unidos da América: Relata Moraes (2003, p. 87) que, em 

best-seller intitulado  Por  detrás  da  Suprema  Corte,  os  autores  Bob  Woodward  e  Scott 

Armstrong  tecem  severas  críticas  aos  acordos  políticos  feitos,  nos  bastidores,  para  a 

nomeação de seus juízes. Além disso, observa Silva (2003, p. 15), que 
é  inegável  que  a  Corte  é  quem  são  seus  Justices.  Suas  orientações  mais 
progressistas ou conservadoras, sua maior ou menor inclinação à proteção aos 
direitos fundamentais  (especialmente das minorias),  os avanços e retrocessos 
em  matéria  de  proteção  e  efetividade  desses  direitos,  a  salva-guarda  da 
democracia, a adoção de posturas mais intervencionistas nos negócios públicos 
e privados são resultados do intrincado sistema que leva à sua composição”. 

Critica Tavares Filho (2006, p. 10) o fato de não haver critérios determinados 

para a seleção dos juízes da Suprema Corte. Como sugestão a esse problema, entende que se 

deveria inserir, na Constituição daquele país, um artigo que expressasse, de forma induvidosa, 

os requisitos necessários ao cargo de Justice e, da mesma forma, um outro artigo que fixasse 

uma idade para a aposentadoria. Além disso, também sugere o autor que se deva adotar o 

sistema de mandato fixo aos juízes, de modo a fortalecer a independência e a legitimidade dos 

indicados, em substituição à atual vitaliciedade. 

b) Tribunal Constitucional Federal da Alemanha: Häberle (1997, p. 236) ao dissertar sobre 

o modelo de investidura dos juízes daquele tribunal constitucional, entende haver um “forte 

ingrediente político” nessa escolha, de modo que considera necessário haver uma reforma 

nesse  sistema  de  eleição,  com  uma  participação  mais  pluralista  de  todos  os  partidos 

representados no Parlamento (Bundestag). O autor ainda sugere que os juízes que pretendem 

o  cargo  sejam submetidos  a  “interrogatórios  públicos”,  prática  essa  comum nos  Estados 

Unidos; ou, ainda, que “uma parte das escolhas dos juízes” seja confiada ao Presidente da 

República, semelhantemente ao que ocorre na Itália. 

c)  Tribunal Constitucional de Portugal: António de Araújo (1997, p. 35 apud MORAES, 

2003, p. 181) pondera que, apesar de afirmar que a cooptação dos seus pares é, porventura, a 

primeira grande manifestação de independência dos juízes constitucionais, 
infelizmente, parece que, na prática, essa independência não é tão grande como 
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à primeira vista se poderia supor. Os diversos relatos  de personalidade que 
acompanham mais ou menos de perto os processos de cooptação revelam que a 
margem de autonomia individual dos juízes é bem mais reduzida do que seria 
desejável e não é de admirar que os cooptados possuam as mesmas qualidades 
(ou defeitos...) dos cooptantes ou , para sermos mais precisos, que os juízes 
cooptados sejam tão politizados como os juízes eleitos pelo parlamento. 

 A  esse  respeito,  aduz  Tavares  Filho  (2006,  p.  13)  que  a  ausência  da 

participação  do  Presidente  da  República  no  processo  de  escolha  dos  juízes  do  Tribunal 

Constitucional português não conseguiu evitar “a extrema politização das nomeações, com 

sensíveis prejuízos para a isenção dos magistrados”. 

d) Tribunal Constitucional do Chile:

Entende  Tavares  Filho  (2006,  p.  14)  que  os  integrantes  do  Tribunal 

Constitucional do Chile deveriam ser escolhidos por órgãos jurisdicionais e políticos apenas, 

descartada a participação do Conselho de Segurança Nacional. Ressalta Tavares Filho (2006, 

p.  14),  citando Nogueira Alcalá,  que a nomeação dos membros daquela Corte  por órgãos 

jurídicos e por órgãos políticos contribui para a manutenção do equilíbrio democrático, de 

modo a evitar uma exagerada politização das decisões. Em estudo do próprio Nogueira Alcalá 

(2003, p. 421) há o registro de que a nomeação de membros do Tribunal Constitucional pelo 

Conselho de Segurança Nacional constitui resquício da lógica do regime autoritário militar e 

traduz a concepção da tutela militar sobre o sistema institucional, de maneira a afastar os 

critérios comumente seguidos pelo constitucionalismo democrático.

Destarte, ao analisar o tema, pode-se concluir que uma Corte Constitucional – 

nos moldes da Suprema Corte norte-americana – está posicionada, via de regra, para além da 

esfera do Poder Judiciário. 

Contudo, no Brasil, percebe-se que o STF - órgão máximo do Poder Judiciário 

-  acumula uma duplicidade de atribuições,  quais sejam, a  de Corte Constitucional  e a de 

Tribunal de última instância para inúmeras matérias recursais que ali são julgadas. Verifica-se, 

desse modo, que coexistem, no país, um notável espécime de controle de constitucionalidade 

misto, o qual ora é concentrado e exercido pelo próprio STF, ora é difuso e está a cargo de 

cada magistrado, em cada tribunal, diante de um caso concreto. 

Atrelado a  esses  fatos,  não há  que  se  olvidar  que  o  Brasil  adotou a  teoria 

clássica  da  tripartição  de  poderes,  estabelecida  por  Montesquieu,  contrabalanceada  pelo 

sistema de freios e contrapesos (cheks and balances), o qual dá ao Legislativo, ao Executivo e 

ao Judiciário a legitimidade à prática do exercício do poder de forma conjunta. 

Por tudo isso, infere-se que é razoável ao STF decidir determinadas ações com 
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fulcro em justificativas de cunho político, exatamente porque, dentre suas funções, está a de 

desempenhar o papel de Corte Constitucional. Mas, daí a permitir que a tese exclusivamente 

política seja  a norteadora do mecanismo de escolha de seus membros,  pode determinar a 

desvinculação deste STF com o Poder Judiciário, transformando-o em Corte Constitucional, 

exclusivamente. 

Além disso, corroborando pensamento de Tavares Filho (2006, p. 19), há que 

se  comprovar  que  a  influência  da  política  no  mecanismo  de  composição  dos  tribunais 

constitucionais não pode ser considerada de todo maléfica, pois, ao contrário, é necessária. 

 Essa necessidade deflui, de maneira natural, do cenário jus-político das Cortes 

Constitucionais, em razão, exatamente, da própria natureza desses órgãos: ora desempenham 

função como cortes constitucionais explícitas, desvinculadas do Poder Judiciário (a exemplo 

das  Cortes  Constitucionais  européias);  ora  fazem coexistir  em seu  âmago  as  funções  de 

Tribunais Constitucionais de última instância, localizados no ápice do Poder Judiciário do 

país, com as atribuições de Cortes Constitucionais, propriamente ditas (definição na qual se 

encaixam o Brasil e os Estados Unidos).

Entende Cappelletti (1999, p. 106), de semelhante forma, ao afirmar:
Não vejo por que razão se deveria excluir,  a priori, que os próprios tribunais 
sejam, ou tenha a potencialidade de ser, os melhores legisladores possíveis na 
determinação e constante  adaptação das regras técnicas do processo,  regras 
com as quais, dia após dia, devem trabalhar. Resta, todavia, o fato de que os 
juízes, quando exercem tais poderes de regulação, agem como legisladores, e 
não como juízes. [...]. E [...] operam com competência legislativa, ao invés de 
judiciária, quando exercem, como na hipótese das cortes supremas dos países 
da  Europa  oriental,  o  poder  de  emanar  diretivas  gerais  em  tema  de 
interpretação, vinculantes para os tribunais inferiores e emitidas sem qualquer 
conexão com determinado caso concreto. De resto, não hesitarei em atribuir 
caráter  legislativo,  muito  mais  que  judiciário,  também  aos  obiter  dicta 
prolatados por certas cortes superiores dos países de Common Law, no caso em 
que tais dicta terminem por assumir, pelo menos de fato, eficácia erga omnes. 

Afirma Cappelletti  (1999,  p.  73-74)  que,  embora repetidamente se  fale  dos 

tribunais como órgãos exercentes do Poder Legislativo, que agem como legisladores, quer-se 

dizer, na realidade, que os juízes criam o direito, pois “o bom juiz bem pode ser criativo, 

dinâmico, ativista e, como tal, manifestar-se”. Além disso, “em razão de sua própria função, 

os tribunais estão constrangidos a agir como legisladores”. 

Ao final de sua tese, assinala Cappelletti (1999, p. 76) que, a despeito de se 

esperar do juiz um comportamento  super partes – de modo que não decida sobre qualquer 

relação ou  status do qual seja ele mesmo partícipe, livre das pressões políticas – ninguém 

veria nenhuma degeneração do procedimento legislativo ou administrativo se os legisladores 
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ou  administradores  estivessem  profundamente  envolvidos  e  verdadeiramente  interessados 

como partes, nas matérias por eles reguladas. “Não vejo absolutos no mundo real”, revela 

Cappelletti (1999, p. 80). 

Desta  sorte,  assiste  razão  a  Leal  (1999,  236),  quando  declara  que  a 

inventividade do juiz é um dos elementos responsáveis pelo desenvolvimento do direito, com 

o cuidado, entretanto, de se ter em mente a necessidade de que casos iguais sejam resolvidos 

da mesma forma, para o bem da segurança jurídica. 

Para  Fagundes  (1978,  p.  50),  se  o  STF exerce  função política,  é  porque  é 

inerente a todos os órgãos de cúpula do poder público exercer funções políticas. No caso do 

STF,  o  exercício  da  função  política  se  dá  quando  é  chamado,  como  árbitro  que  é  da 

Constituição, a posicionar-se sobre a validade de leis e atos normativos em face de princípios 

constitucionais  basilares.  Assim,  como  no  caso  da  Constituição  norte-americana,  a 

Constituição  brasileira  será  aquilo,  no  conteúdo  e  na  extensão,  que  os  arestos  do  STF 

declararem que é. 

Entende Massuda (2006,  p.  3)  que,  não obstante  o  STF ter  função política 

vinculada aos limites de observância da Constituição, de onde advêm sua autoridade e seu 

poder, não se pode deixar de reconhecer que suas decisões têm evidente reflexo político, já 

que pautam o comportamento dos demais poderes. 

Esclarece Oliveira (1998, p. 6) que o STF tem se evidenciado como modelo 

ímpar  de  Suprema  Corte,  eis  que  consegue  juntar  características  de  Tribunal  de  cúpula 

judiciária, exercendo o controle difuso de constitucionalidade, enquanto detém características 

próprias de Corte Constitucional especial, seja desempenhando competências concernentes ao 

controle  concentrado  e  direto  de  constitucionalidade,  seja  pelo  exercício  de  atribuições 

derivadas de moderação entre os poderes do Estado.

Ao cabo e  ao  fim deste  trabalho,  é  possível  concluir  que  o mecanismo de 

escolha  dos  ministros  do  STF,  da  forma  como  hoje  se  apresenta,  se  não  é  diretamente 

responsável  pela  politização  das  decisões  exaradas  por  aquele  órgão,  pelo  menos  tem 

mostrado  uma  tendência  de  o  ser.  Como exemplos  dessa  tendência,  podem-se  citar  dois 

episódios  em que  o  STF  decidiu  favoravelmente  ao  governo,  a  saber:  quando  concedeu 

liminar para suspender a inquirição do caseiro Francenildo dos Santos Costa, convocado a 

depor pela CPI do Bingos, instaurada no Senado Federal (MS nº 25885 MC/DF, Relator Min. 

Cezar Peluso, julgamento em 16/3/2006), e quando o STF declarou a constitucionalidade da 

taxação  dos  servidores  inativos  (ADIn  nº3105,  relator  Min.  Ellen  Gracie,  julgamento  em 

18/8/2004).
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Merece destaque, por oportuno, o pensamento de Silva (1985, p. 496), quando 

diz  que  “o  juiz  que  não  correlaciona  a  norma  constitucional  com a  realidade  social  faz 

intolerável formalismo positivista e não julga, simplesmente decide”. 

Por  fim, entende-se  que métodos  e  regras  não são exclusivamente  bons  ou 

ruins, de sorte que o uso que se faz deles é que pode ser benéfico ou maléfico. No caso em 

tela,  o  uso  de  certos  métodos  e  regras  podem  ser  compatíveis  ou  não  com  o  regime 

democrático. Destarte, conclui-se que o método é irrelevante. O importante, de fato, é que, 

independentemente do mecanismo de escolha dos membros do tribunais nos países estudados, 

há  uma tendência  de  as  Cortes  Constitucionais  tomarem,  por  vezes,  decisões  tidas  como 

políticas, aparentemente desvinculadas do teor jurídico. Mas, essa é a função desses órgãos, 

eis que inseridos estão no intrincado mecanismo da tripartição dos poderes e dos pesos e 

contrapesos (cheks and balances).
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APÊNDICE  A  –  PRESIDENTES  DA  REPÚBLICA  (OU  QUEM  EXERCIA  AS 
FUNÇÕES PRESIDENCIAIS À ÉPOCA) E NÚMERO DE MINISTROS NOMEADOS

Presidentes da República (ou quem exercia as funções 
presidenciais à época)

Número de Ministros nomeados

Deodoro da Fonseca 15
Floriano Peixoto 15
Prudente de Morais 07
Manuel Vitorino Pereira (*) 03
Campos Salles 02
Rodrigues Alves 05
Affonso Pena 02
Nilo Peçanha 02
Hermes da Fonseca 06
Wenceslau Braz 04
Delfim Moreira 01
Epitácio Pessoa 03
Arthur Bernardes 05
Washington Luís 04
Getúlio Vargas 21
José Linhares (*) 03
Eurico Gaspar Dutra 03
Nereu Ramos (*) 01
Juscelino Kubitschek 04
Jânio Quadros 01
João Goulart 02
Castello Branco 08
Costa e Silva 04
Garrastazu Médici 04
Ernesto Geisel 07
João Figueiredo 09
José Sarney 05
Collor de Mello 04
Itamar Franco 01
Fernando Henrique Cardoso 03
Luiz Inácio Lula da Silva 07

Fonte: MELLO,  Celso de.  Algumas notas informativas (e curiosas) sobre o Supremo Tribunal  Federal 
(Império e República).  Brasília,  2007. Disponível  em: <http://www.stf.gov.br/  institucional/notas/>.  Acesso 
em: 11 jan. 2007.
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