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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa estudar a fundo os motivos da interferência do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo na autonomia do Poder Judiciário, bem como os 
malefícios desta interferência. Este trabalho tem muito a acrescentar para a 
comunidade acadêmica, uma vez que visa discutir um assunto pouco comentado, 
mas de suma importância. Tendo em vista ser este um assunto muito interessante 
pelo fato do país passar por um momento de bastante movimentação política e 
jurídica. Observando a doutrina colacionada e analisando detidamente o Art. 2° da 
Constituição Federal, gera uma insegurança jurídica muito grande a nomeação de 
membros do Poder Judiciário pelo Presidente da República. Posto que é bastante 
temerário um Estado ter um Poder Judiciário político. O motivo da escolha deste 
tema é a oportunidade de pesquisar um assunto de grande relevância para a 
comunidade jurídica. 
 
Palavras chave: poderes do estado, autonomia do poder judiciário e interferência 
no poder judiciário. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A República Federativa do Brasil adota atualmente o sistema da tripartição dos 

Poderes da União, conforme preleciona a Constituição Federal de 1988. Desta 

forma, são Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

Cada um dos Poderes exerce funções típicas, sendo estas descritas na 

Constituição Federal. Contudo, em determinados aspectos um Poder exerce 

funções típicas de outro Poder, conforme exceções descritas na própria 

Constituição Federal, sendo assim, denominadas funções atípicas. 

 

No entanto, esta prerrogativa de um Poder exercer funções de outro Poder não lhe 

confere o direito de interferir na autonomia e nem na independência do outro 

Poder.  

 

O Supremo Tribunal Federal - STF é o órgão máximo do Poder Judiciário 

brasileiro, tendo como sua principal função guardar a Constituição Federal, além 

de ser a última instância do Judiciário nacional. 

 

A Constituição Federal dispõe que seus Ministros devem ser escolhidos dentre 

brasileiros natos, com idade entre 35 e 65 anos, ao passo que o ocupante deve 

ser indicado pelo Presidente da República, ter o seu nome aprovado por maioria 

absoluta do Senado Federal, para posterior nomeação pelo Presidente da 

República. 

 

Desta forma, feri a independência dos Poderes da União, já que o STF não tem a 

prerrogativa de escolher seus próprios Ministros. 
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Seria melhor para o STF e para todo o sistema jurídico brasileiro se o responsável 

pela escolha e nomeação dos seus componentes fosse o próprio STF. 

 

Portanto, o presente trabalho tem como tema A Interferência do Poder Executivo e 

do Poder Legislativo na Autonomia do Poder Judiciário. Como problema a ser 

discutido, este trabalho visa expor os prejuízos causados pelo atual sistema à 

democracia brasileira. Posto que o judiciário não mais julga os fatos com 

imparcialidade, mas sim por conveniência, uma vez que o atual sistema politizou o 

judiciário brasileiro.  

 

Ministros do STF sendo indicados pelo Presidente da República e tendo que 

passar por aprovação no Senado Federal, não julgarão com imparcialidade 

processos nos quais os políticos que lhes indicaram figurem como parte.  

 

O objetivo geral da presente pesquisa é analisar detidamente a situação atual, em 

que o Poder Executivo e o Poder Legislativo interferem na autonomia do Poder 

Judiciário e analisar outro sistema e ver a possibilidade de mudança, alterando 

talvez, o art. 84, inciso XIV, da Constituição Federal. 

 

Justifica-se o presente trabalho nos constantes questionamentos levantados no 

meio jurídico, principalmente, acerca do modelo adotado para indicação e 

nomeação dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, visto que alguns 

doutrinadores e juristas apontam que o critério é mais político que jurídico. 

 

A metodologia utilizada na elaboração do presente trabalho foi o de compilação ou 

bibliográfica, que consiste na exposição do pensamento de vários autores que 

escreveram sobre o tema escolhido. Desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, 

utilizando como apoio e base contribuições de diversos autores sobre o assunto 

em questão, por meio de consulta a livros, periódicos e artigos. 
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O primeiro capítulo consiste na explicação de Poderes do Estado, expondo sua 

evolução histórica, tanto num contexto geral, quanto no Brasil. 

 

No segundo capítulo será abordado a Autonomia do Poder Judiciário à luz das 

doutrinas que debatem o assunto e expondo também as últimas indicações dos 

Ministros do STF. 

 

Já no terceiro capítulo será exposto a Interferência do Executivo e do Legislativo 

na Autonomia do Judiciário e algumas Propostas de Emendas à Constituição que 

versem sobre o assunto. 

 

E por fim, no capítulo quatro será abordado as Disposições Constitucionais sobre 

tema. 
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1. CAPÍTULO I: PODERES DO ESTADO 

 

O artigo 2º da Constituição Federal prescreve que o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário, são poderes da união, independentes e harmônicos entre si. 

 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 

Deste preceito extrai-se o princípio da divisão funcional do Poder, organizando-se 

assim os Poderes da República Federativa do Brasil. 

 

O artigo 2º da Constituição é tão importante que é considerado uma Cláusula 

Pétrea, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso III, sendo proibida qualquer 

proposta de emenda a Constituição que tende a aboli-lo. 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
(...) 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 
(...) 
III - a separação dos Poderes; 
(...) 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

  

O Poder do Estado tende a exteriorizar-se de várias maneiras na sociedade, cite-

se na esfera familiar e religiosa, por exemplo, no entanto, é na esfera estatal que 

ele encontra seu ápice, consubstanciando sua potência na pessoa de um líder, 

deste entendimento compactua Paulo Bonavides: 

 

O Estado, posto que seja uma forma de sociedade, não é a única, nem a 
mais vasta, conforme lembra Del Vecchio, pois coexiste com outras que 
lhe são anteriores no plano histórico, como a Família, ou o ultrapassam 
na dimensão geográfica e nos quadros de participação, como sói 
acontecer com algumas confissões religiosas: o cristianismo, por 
exemplo, no qual se filiam povos de vários Estados. 
(...) 
Inquestionavelmente, esse traço  fundamental  se  cifra  no  caráter 
inabdicável, obrigatório ou necessário da participação de todo indivíduo 
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numa    sociedade    estatal.    Nascemos no Estado e ao menos 
contemporaneamente é inconcebível a vida fora do Estado. 
(BONAVIDES, 2004, p. 135) 
 

Considerando ser no campo político que esse tal poder encontra certa robusteza, 

passa-se a analisar a característica de unidade, sendo o poder uno, porque não se 

divide. 

 

Desse entendimento, surgiu a proposição de que não se pode falar em divisão ou 

separação de Poderes. 

 

É verídico, porém, o preceito de que a separação decorre das funções estatais, 

tendo em vista que o poder político é uno, e não admite segregações, conforme se 

verifica na obra de Paulo Bonavides: 

 

A indivisibilidade do poder configura outra nota característica do poder 
estatal. Significa que somente pode haver um único titular desse poder, 
que será sempre o Estado como pessoa jurídica ou aquele poder social 
que em última instância se exprime, segundo querem alguns publicistas, 
pela vontade do monarca, da classe ou do povo.  
O princípio de unidade ou indivisibilidade do poder do Estado resulta 
historicamente da superação do dualismo medievo que repartia o poder 
entre o príncipe e as corporações, dotadas estas por vezes de um poder 
de polícia e jurisdição, que bem exprimia a concepção jusprivatista e 
patrimonial imperante na sociedade ocidental até o século XVI. 
(BONAVIDES, 2004, p. 137) 
 

As funções desempenhadas pelo poder político se consubstanciam por meio de 

três órgãos: 

 

a) Executivo – Função Executiva/Administrativa 

b) Legislativo – Função Legislativa 

c) Judiciário – Função Judiciária 

 

Destarte, cada uma dessas funções descritas acima tem características bem 

delineadas, sendo divididas em funções típicas e funções atípicas. 
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No quadro abaixo resta esquematizado quais são as funções típicas e atípicas de 

cada função do poder estatal. 

 

QUADRO 1 - FUNÇOES TÍPICAS E ATÍPICAS DO PODER DO ESTADO NA 

CF/88 

 

Poder Funções Típicas Funções Atípicas 

 

Legislativo 

Fazer Leis e Fiscalizar o 

Executivo (artigos 61 e 70, da 

Constituição Federal) 

Administrar e Julgar (artigo 

51, inciso IV; e artigo 52, 

inciso XIII, da Constituição 

Federal) 

 

Executivo 

Administrar (artigos 76 e 

seguintes da Constituição 

Federal) 

Legislar e Julgar (artigos 62 

e 68, § 2º, da Constituição 

Federal) 

 

Judiciário 

Julgar (artigos 92 e seguintes 

da Constituição Federal) 

Legislar e administrar (artigo 

96, inciso I, alínea a e f, da 

Constituição Federal) 

BULOS, Uadi Lammêgo. Direito Constitucional ao Alcance de todos. Saraiva, 5ª Ed., 2014. 

 

Com a evolução do conceito de sociedade houve também a evolução do conceito 

de tripartição dos poderes, havendo assim modificações que atualmente estão 

consolidadas no que se conhece hoje como Poder Legislativo, Poder Executivo e 

Poder Judiciário. 

 

Compreende-se como função típica do Poder Legislativo estabelecer normas que 

regem a sociedade. Cabendo a este Poder elaborar leis em cada uma das três 

esferas de governo, quais sejam, Municipal, Estadual e Federal. Compete também 

ao Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Porém, o Chefe do 

Executivo também pode legislar, tendo como principal instrumento a medida 

provisória. 
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O Poder Legislativo, em âmbito federal, é exercido pelo Congresso Nacional, 

atuando por meio do Senado Federal, composto por 81 senadores, e da Câmara 

dos Deputados, composta por 513 deputados. 

 

Compreende-se como função típica do Poder Executivo a administração dos 

interesses públicos, sempre atuando com respaldo da Constituição Federal e das 

normas de regência do direito público. A Constituição faz a regulamentação deste 

poder por meio dos artigos 76 a 91. O Poder Executivo é dividido no âmbito 

nacional, sendo a União representada pelo Presidente da República, estadual, 

sendo o Estado Federado representado pelo Governador de Estado e municipal, 

sendo o Município representado pelo Prefeito. 

 

Já as funções típicas do Poder Judiciário são delineadas por duas competências 

principais, a primeira é o controle de constitucionalidade, ou seja, é a análise da 

adequação das normas com a redação constitucional, pois, caso não seja 

adequadas, tais normas perdem a validade. A segunda competência é solucionar 

os conflitos que possam surgir com a aplicação da lei. 

 

O Judiciário divide-se em três campos, quanto à matéria, dividindo-se em órgãos 

de justiça comum e da justiça especial, quanto à quantidade de julgadores, que se 

classificam em órgãos monocráticos e colegiados, e quanto ao ponto de vista 

federativo, existindo órgãos estaduais e federais. 

 

Quanto à matéria, têm-se os tribunais e juízes estaduais, os Tribunais Regionais 

Federais e os juízes federais, constituindo estes, órgãos de justiça comum. Tem-

se na justiça especializada o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior 

Eleitoral e o Superior Tribunal Militar, julgando matérias de sua respectiva área de 

competência, quais sejam, Trabalhista, Eleitoral ou Militar. A função principal 

destes órgãos é julgar, respectivamente, os recursos dos tribunais inferiores que 

são eles os Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais Regionais Eleitorais e os 

recursos interpostos em face da decisão da Auditoria Militar, na justiça militar. Na 
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primeira instância da justiça comum estadual, há juízes que são denominados 

juízes estaduais que proferem decisões monocráticas. Na primeira instância da 

Justiça Federal há os juízes denominados juízes federais. Esta é a divisão do 

Poder Judiciário em relação à matéria. 

 

A divisão em relação a quantidade de julgadores consiste em órgãos colegiados e 

órgãos monocráticos, por exemplo, o Tribunal Regional Federal é órgão colegiado, 

entretanto o juiz federal é considerado órgão singular ou monocrático. Da mesma 

forma que os Tribunais de Justiça dos estados são considerados órgãos 

colegiados, e os juízes de direito, órgãos singulares ou monocráticos. 

 

Dessa forma, passa-se à evolução histórica da organização dos poderes. 

 

 

1.1 - AS TEORIAS QUE NORTEIAM A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

 

 

A obra A política, de Aristóteles, que foi escrita em 8 volumes, em 354 anos a.C, 

não tendo sido concluída é o estudo mais antigo a tratar da separação de poderes. 

 

Mais tarde, Marsílio de Pádua, em 1324 escreveu a obra Defensor de Paris, tendo 

nesta separado o Poder Legislativo do Poder Judiciário. 

 

Nicoló Di Bernardo Dei Machiavelli, em 1513, escreveu a obra denominada O 

Príncipe, reconhecendo nesta que a França, naquela época era dotada de três 

poderes diferentes, o Legislativo sendo desempenhado pelo Parlamento, o 

Executivo sendo desempenhado pelo Rei e o Judiciário sendo desempenhado 

pelos Magistrados. 
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Em 1690, Jonh Locke escreveu a obra “Segundo tratado sobre Governo”, tendo 

sido a primeira obra que expôs literalmente a separação de Poderes. 

 

Por fim e sendo o mais importante, Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède 

e de Montesquieu, mais conhecido como Montesquieu, em 1748, escreveu a obra 

denominada O Espírito das Leis, tendo nesta obra o conteúdo necessário para 

configurar o sistema de organização dos poderes que apareceria na maioria das 

constituições contemporâneas de todo o mundo, sendo essa teoria adaptada às 

peculiaridades de cada estado. 

 

Para Montesquieu a separação dos Poderes se daria de forma tripartite, porém, 

eles continuariam harmônicos apesar de serem independentes e autônomos. 

 

Vale ressaltar que a teoria de Montesquieu se deu em um momento da história em 

que monarcas absolutistas e tiranos governavam de forma arbitrária e autoritária. 

Observa-se assim que a intenção dessa obra foi estabelecer uma forma de 

organização equilibrada do Poder estatal com o objetivo de chegar a uma 

democracia. 

 

A teoria da tripartição dos poderes foi uma constituição histórica onde há muito 

tempo queriam chegar à forma mais equilibrada de organizar o poder do estado, 

tendo Montesquieu, depois de analisar todas as teorias de seus precursores, 

elaborado O Espírito das Leis. 

 

 

1.2 - ANÁLISE HISTÓRICA DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES NAS 

CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

 

No Brasil, em uma análise histórica dos Poderes do Estado, observando-se as 

Constituições Brasileiras, tem-se na Constituição do Império em 1824, o primeiro 
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texto constitucional do Brasil, a divisão quadripartite do poder do estado, pois além 

do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, ainda tinham o 

Poder Moderador que representava a configuração do absolutismo, na primeira 

Carta Magna do Brasil. 

 

Na Constituição de 1891 foi instaurada a República, desfazendo-se a monarquia e 

instituindo-se o Federalismo e o Presidencialismo, tendo sido inspirada no modelo 

constitucional dos Estados Unidos. Com a promulgação desta Constituição, 

estabeleceu-se pela primeira vez no Brasil a tripartição dos três poderes, abolindo 

o Poder Moderador. 

 

Em 1934 foi promulgada uma nova Constituição, mantendo a República, o 

Presidencialismo, o Federalismo e a tripartição dos três poderes. Nesta 

Constituição foi criado o Senado Federal, que tinha a função de coordenar os 

poderes federias. Para Celso Bastos (1996, p. 63) a criação do Senado, 

“demonstrou que o que se tinha, em verdade, era uma reconstituição do Poder 

Moderador do Império”. 

 

A Constituição de 1934 findou-se em 1937 com o golpe de Estado, sendo 

outorgada neste ano uma nova Constituição concentrando os poderes nas mãos 

de uma única pessoa, o Presidente da República. Com essa Constituição os três 

poderes ficaram limitados e concentrados aos interesses do chefe do Poder 

Executivo. 

 

Em 1946 foi promulgada uma nova Constituição, sendo que esta preservou boa 

parte dos preceitos da Constituição de 1934, restabelecendo o equilíbrio dos 

poderes estatais. 

 

No entanto, em 1967 foi outorgada uma nova constituição que visava o 

fortalecimento desmedido do Poder Executivo em detrimento dos Poderes 
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Legislativo e Judiciário, convertendo o Presidente da República em legislador que 

o fazia por meio de Decretos-Leis. 

 

Este regime teve fim com a Promulgação da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, que em seu artigo 2º 

restabelece a tripartição dos poderes, disciplinando que eles devam ser 

independentes e harmônicos entre si, conferindo a este artigo o status de cláusula 

pétrea, nos termos do artigo 60, §4º, inciso III, do texto constitucional, conforme 

explicado acima. 

 

Portanto, a distribuição das funções do Poder do Estado é fundamental para a 

construção de uma sociedade organizada, uma vez que na ausência dessa 

concepção de organização e controle deste Poder pode-se incorrer em situações 

de arbitrariedade e autoritarismo. Conforme preleciona Montesquieu:  

 

“Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o 
Poder legislativo é reunido com o Poder Executivo não existe liberdade 
(...) tão pouco existe liberdade se o poder de julgar não fosse separado 
do Executivo e do Legislativo (...) tudo estaria perdido se o mesmo 

homem (...) exercesse os três poderes.” (MONTESQUIEU, 1748, p. 

130) 

 

Concluindo que: “só o poder freia o poder”, no denominado “Sistema de Freios e 

Contrapesos”. Razão pela qual cada função do Poder deve manter-se autônomas 

e investidas em pessoas e grupos distintos, sempre que possível, com diferentes 

ideologias. 

 

Trabalhando com a concepção de Unicidade e Indivisibilidade do Poder do 

Estado, extrai-se que os órgãos na esfera tripartite exercitam suas funções de 

maneira distintas, porém não são independentes e nem subordinados entre si. 

Portanto, conclui-se que há uma independência orgânica, devendo eles trabalhar 

de maneira harmônica, porém autônoma. O que há de mais importante a ressaltar 

é que esses órgãos devem trabalhar com liberdade, dentro da legalidade, não se 

admitindo, jamais, a interferência de um poder na estrutura do outro. 
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As funções do Poder do Estado devem, acima de tudo, controlar os agentes do 

poder público visando à proteção dos cidadãos, coibindo abusos administrativos e 

buscando o aumento da eficiência dos serviços prestados pelo Estado, pois cada 

agente que gerencia cada órgão do Poder deve ser especialista na função em que 

labora. 

 

Compete às três funções do Poder Estatal a implantação do Estado em si, pois 

que essas funções têm especificidades inerentes à sua finalidade. Portanto, o 

objetivo é a construção de uma coletividade social organizada, mas, sobretudo 

equilibrada. Cada órgão compõe a função social e jurídica Estatal, devendo 

atender os anseios da sociedade. 
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2. CAPÍTULO II: A AUTONOMIA DO PODER JUDICIÁRIO 

 

Para que o Poder Judiciário possa exercer suas atividades, como Poder 

harmônico e independente, nos termos do artigo 2º, da Constituição Federal, é 

preciso que seja assegurada algumas garantias institucionais, para que não sofra 

interferência dos outros dois poderes. 

 

Com essa premissa, determinou-se que o Judiciário seria autônomo 

administrativamente e financeiramente, conforme disposição dos artigos 99, §1º e 

168, da Constituição Federal, conforme se verifica:  

 

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e 
financeira. 
1º - Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos 
limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
(...) 
Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 
duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, 9º. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

 

A autonomia administrativa caracteriza-se como uma espécie de auto-governo dos 

tribunais, tendo os tribunais a discricionariedade de elegerem seus próprios 

órgãos diretivos, sem anuência do Executivo e Legislativo. Ainda, têm a faculdade 

de criarem os seus regimentos internos, organizando-se internamente, sendo que 

a estrutura interna é delineada pelo próprio tribunal. 

 

Por outro lado, a garantia de autonomia financeira tem o encargo de assegurar o 

exercício das funções do Poder Judiciário. Garantindo que o Poder Judiciário não 

precise depender de algum outro Poder para solucionar questões relativas às suas 

finanças. 
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No entanto, observa-se que a autonomia administrativa é falha no que concerne à 

composição do STF, uma vez que a indicação de seus ministros pelo Presidente 

da República interfere em sua autonomia. Não há legitimidade em tal indicação, 

uma vez que se for observado a composição do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo, não encontra-se tal interferência. 

 

Um dos motivos do Poder Executivo e do Poder Legislativo interferirem na 

autonomia do Poder Judiciário, é fato da Constituição Federal ter sido feita pelo 

Poder Legislativo. O Poder Judiciário ficou submisso aos outros dois poderes, 

como resultado disso as decisões que envolvem membros do executivo e do 

legislativo são julgadas com parcialidade, formando-se assim tribunais políticos. 

 

Observa-se, portanto, uma preponderância do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo sobre o Poder Judiciário. Não há uma separação dos poderes da forma 

que ela deveria acontecer, ao passo que é atribuído ao Poder Executivo e ao 

Poder Legislativo poderes que descaracterizam a essência dos ensinamentos de 

Montesquieu. O fato do Poder Executivo indicar, após aprovação do Poder 

Legislativo, os membros da Suprema Corte do Judiciário brasileiro desequilibra o 

conceito de tripartição de poderes, que é uma construção histórica e que precisa 

ser aperfeiçoada no direito brasileiro. 

 

Há entendimentos de pesquisadores de diferentes áreas do estudo social, político 

e jurídico que defendem a ideia de que o atual sistema de composição do STJ 

brasileiro torna ainda mais favorável à imersão da corrupção. Esta ocorrência se 

dá pelo fato do Legislativo brasileiro, na hora em que foram construir o atual 

sistema, não terem observado que as leis da política e de organização estatal, 

quando enfatizadas por Montesquieu, foram fruto de uma grande evolução deste 

pensamento e deste conceito de separação dos poderes, portanto, não se pode 

negligenciar. 
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Pedro Lessa, proeminente Professor e Ministro do Supremo Tribunal Federal de 

1907 a 1921, já dizia àquela época que:  

 

Que nação culta e livre outorgaria em nossa época ao poder executivo a 
atribuição de impor penas aos próprios réus confessos, ou presos em 
flagrante delito, e a respeito de cuja criminalidade não houvesse a menor 
dúvida? Quem não julga hoje necessário para o exercício dessa e de 
outras funções da mesma natureza a constituição de um poder, que 
pelas suas condições de investidura e de estabilidade, muito diversas das 
de nomeação e conservação do executivo, ofereça garantias eficazes de 

independência?. (LESSA, 1916, p. 119) 
 

Concluindo o pensamento ele ainda afirma: 

 

“que ao poder judiciário incumbe a apreciação, inclusive, de questões 
que ofereçam aspectos políticos, sempre que disserem respeito a direitos 
encarnados nas pessoas, singulares ou coletivas, sobre que tais poderes 

[executivo e legislativo] se exercem”. (LESSA, 1916, p. 119) 
 

Dessa forma, ressalta-se que a harmonia elencada no artigo 2º da Constituição 

Federal, constitui base fundamental para democratizarmos o poder público. O que 

ocorre atualmente no Brasil é a falta de equilíbrio entre as instituições e isso dá 

margem a sobreposição do pensamento arbitrário sobre o pensamento jurídico.  

 

 

2.1 - DOUTRINAS QUE DEBATEM O ASSUNTO 

 

 

O doutrinador René Ariel Dotti defende a tese de adotar um critério objetivo, 

complementando o atual sistema. Este doutrinador acredita que a sabatina a qual 

o candidato a vaga de ministro é submetida no Senado Federal, não obedece a 

critérios objetivos. “A conversa não é, certamente, sobre temas de Direito e estilos 

de conduta.” Indaga o professor, ainda, o fato do Superior Tribunal de Justiça, 

uma instância inferior em hierarquia ao Supremo Tribunal Federal, ter sua 

composição condicionada a lista tríplice, além dos requisitos de idade, notável 

saber jurídico e reputação ilibada, conforme já conhecemos (DOTTI, 2006, p. 1). 
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Já o doutrinador Kiyoshi Harada acredita que os critérios de escolha dos ministros 

do STF se encontram ultrapassados, e “não mais atende aos anseios da 

sociedade”. O autor explica que pelo princípio da independência e harmonia entre 

poderes, “nenhum dos três poderes pode fazer o que bem entender sem que os 

outros dois Poderes interfiram de imediato.” Este doutrinador esclarece que são  

milhares de brasileiros que se enquadram nos requisitos exigidos pela 

Constituição. O autor expõe ainda o risco de transformar o Supremo Tribunal 

Federal, que, segundo ele é um tribunal político, em um tribunal de políticos  

(HARADA, 2006, p. 28) 

 

O STF é a última instância do judiciário brasileiro, sendo ele o “guardião da 

constituição”, e responsável por resguardar as garantias fundamentais e o Estado 

de Direito. “Por isso, excesso de harmonia é tão ruim, ou pior do que a 

desarmonia constante entre poderes” (HARADA, 2006, p. 28). Portanto, este autor 

defende a elaboração de critérios com a finalidade de tornar mais impessoal a 

indicação dos ministros.  

 

Para Paulo Bonavides a crítica do atual sistema gira em torno dos critérios 

utilizados para a indicação dos ministros. Este autor afirma que o requisito de 

notório saber “não foi em momento algum refutada ou questionada pelos 

opositores da nomeação” (BONAVIDES, 2004, p. 137). A crítica não é em relação 

a falta de saber jurídico, mas sim a deficiência de requisitos de escolha face à 

relevância do STF enquanto guardião da Constituição.  

 

Conforme inteligência do supramencionado artigo 101 da Constituição Federal, a 

nomeação dos ministros do STF feita pelo Presidente da República deverá ser 

aprovada pelo Senado Federal. Há doutrinadores que argumentam que este 

sistema, onde a indicação é realizada pelo Presidente da República não afeta o 

princípio da Separação dos Poderes, uma vez que esta indicação feita pelo 

Presidente é avalizada pelo Senado Federal. No entanto, este não é o 
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entendimento aqui exposto, visto que é comprovado historicamente que esta 

chancela do Senado representa uma mera formalidade. Constatou-se que apenas 

uma vez ocorreu a rejeição pelo senado de ministros indicados pelo Presidente da 

República, este fato ocorreu no governo de Floriano Peixoto, conforme pesquisa 

realizada em (CARDOSO, 2006, p. 25). 

 

Desta forma, não há que se falar que a aprovação da indicação feita pelo Senado 

por si só legitima o sistema, pois não há consistência em tal argumentação.  Os 

doutrinadores defendem que a indicação dos ministros do STF realizada pelo 

Presidente da República atribui ao Poder Executivo a possibilidade de interferir e 

na autonomia do Poder Judiciário.  Tendo em vista que esta ocorrência acarreta 

em uma certa vinculação das decisões dos ministros, ferindo sua imparcialidade, 

tendo como favorecido, eventualmente, o Presidente da República e o grupo 

político ao qual faz parte. 

 

 

2.2 - AS ÚLTIMAS INDICAÇÕES 

 

 

As últimas indicações foram feitas a juristas que ocupavam cargos de confiança 

do Poder Executivo, magistrados, professores e membros do Ministério Público. 

Na gestão do presidente Fernando Collor foram indicados três magistrados de 

tribunais superiores e seu ministro das Relações Internacionais. O presidente 

Itamar Franco fez uma única indicação, tendo escolhido seu ministro da Justiça. 

Já o presidente Fernando Henrique Cardoso indicou seu Ministro da Justiça, uma 

Desembargadora Federal, que era oriunda do Ministério Público Federal e o 

Advogado-Geral da União do seu mandato, que também era oriundo do Ministério 

Público Federal. O presidente Luís Inácio Lula da Silva indicou o Advogado-Geral 

da União do seu mandato, dois magistrados estaduais, um magistrado de tribunal 

superior, um membro do Ministério Público Federal, dois professores acadêmicos 
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e uma Procuradora de Estado. A Presidente Dilma Rousseff indicou três 

magistrados de tribunais superiores e dois advogados. 

 

Este atual sistema acaba por construir um liame perigoso entre o ministro do STF 

e o Chefe do Executivo, que o indicou. O elo entre essas duas figuras, feri 

completamente a independência, a autonomia, e por consequência a 

imparcialidade da Suprema Corte, transformando-a em um tribunal extremamente 

político, o que é um caos para a democracia brasileira. 

 

Imagine-se a seguinte situação: um Presidente da República, que pertence a 

determinado partido político e indica um ministro para o STF, este ministro, 

ressalvadas as exceções, não julgará com imparcialidade o grupo político do 

presidente que o indicou, ou mesmo se trabalharmos com a possibilidade deste 

ministro cumprir com o seu papel, o seu julgamento estará eivado de dúvidas 

quanto à sua parcialidade na decisão, criando-se assim uma enorme insegurança 

jurídica. 

 

O ministro ora indicado terá inclinações políticas e ideológicas com o Presidente e 

o seu grupo político, agindo em consonância com a sua ideologia política. Outro 

fato que corrobora a tese é a gratidão que o ministro indicado terá com o 

presidente que o indicou, atrapalhando-se assim sua parcialidade nos 

julgamentos. 
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3. CAPÍTULO III: A INTERFERÊNCIA DO PODER EXECUTIVO E DO 

PODER LEGISLATIVO NA AUTONOMIA DO JUDICIÁRIO 

 

 

Tendo em vista que o presente trabalho visa a análise da interferência no Poder 

Judiciário no âmbito da Suprema Corte – Supremo Tribunal Federal – STF, passa-

se à análise do modelo de ingresso dos ministros à referida corte adotado no 

Brasil atualmente. 

 

O modelo de ingresso dos ministros à Suprema Corte tem inspiração no sistema 

norte-americano. Dessa forma, para que um jurista exerça o cargo de ministro do 

STF é preciso a indicação do Presidente da República. Feita a indicação o 

indicado ao cargo deve se submeter a uma sabatina feita pelo Senado Federal 

antes de tomar posse (art. 101, parágrafo único, da CF/1988). 

 

O Supremo Tribunal Federal é composto por onze Ministros, todos brasileiros 

natos (art. 12, § 3º, inc. IV, da CF/1988), escolhidos dentre cidadãos com mais de 

35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

 

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, 
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. 
Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão 
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha 
pela maioria absoluta do Senado Federal. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 

Desta forma, o grande temor deste sistema é a possibilidade de criação de um 

Poder Judiciário político, uma vez que a tendência é de que as indicações 

baseiem-se, na maioria das vezes, em acordos políticos de pessoas próximas ao 

governo ou que compactuam com suas ideologias e segmentos, seguidas de 

pressões midiáticas e partidárias, ferindo-se assim o Princípio da Imparcialidade 

do Judiciário.  
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Um exemplo emblemático que se pode citar é a indicação de Dias Tófoli ocorrida 

em 2009, por consequência da morte do ministro Carlos Alberto Menezes Direito 

morreu. Tófoli que foi advogado de um partido político e era Advogado-geral da 

União a época, foi indicado como ministro sucessor de Menezes Direito. No 

entanto, essa indicação gerou uma enorme insegurança jurídica, uma vez que 

muitas pessoas até duvidavam da capacidade técnica do ministro para ocupar o 

cargo de ministro do STF.  

 

Conforme preleciona a pesquisadora da coluna Supremo em Pauta, do Jornal 

Estadão, Livia Guimarães: 

 

“O interesse surge justamente pelo fato de que a sua indicação e 
sabatina passarão justamente pelo crivo desses dois poderes, dos quais 
alguns de seus membros estão, em alguma medida, envolvidos nas 
delações e investigações realizadas dentro da operação Lava Jato”. 
Guimarães, Lívia. “Teori Zavascki construiu imagem como ético e distante 

da vida política”. Estadão (São Paulo, SP) 20 de janeiro de 2017. 
 

Após a indicação do Presidente da República, o candidato ao cargo será 

compelido a passar pela sabatina no Senado Federal, que ocorrerá na Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), composta por 27 senadores. A 

Comissão deverá questionar o candidato ao cargo de ministro sobre a opinião 

jurídica e política dele acerca dos mais variados assuntos. 

 

Outra crítica acerca deste sistema é em relação à sabatina realizada na CCJ do 

Senado, uma vez que os Senadores não possuem capacidade técnica/jurídica 

para avaliar se um jurista, candidato ao cargo de Ministro da Suprema Corte do 

Estado Federal, tem ou não capacidade para exercer tal cargo. 

 

O contemporâneo modelo deixa suscetível que um jurista que é dotado de boa 

articulação política dentro do governo assuma o cargo, e outro jurista dotado de 

maior capacidade técnica e conhecimentos jurídicos, fique à margem por não ser 

tão articulado politicamente. 
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Há quem defenda candidaturas públicas ao STF, fundamentando que o método 

atualmente existente deveria ser aperfeiçoado, importando em maior 

transparência no processo de nomeação. 

 

 

3.1 - PROPOSTAS DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO QUE VERSEM SOBRE O 

TEMA 

 

 

PECs que visam alterar a forma de escolha de ministros do STF: 

 

A PEC 35/2015, estabelece que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), 

poderão ter mandatos de dez anos. A referida PEC está pronta para ser votada na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. 

 

O autor da proposta é o senador Lasier Martins (PDT-RS). Ele explica que a 

vitaliciedade do cargo de ministro traz “vários riscos à estabilidade institucional”.  

 

Tendo em vista que atualmente há a possibilidade dos ministros, dependendo de 

sua idade, ocupar o cargo por décadas, até mesmo presidindo a Suprema Corte 

por várias vezes. Dessa forma, a fundamentação para a fixação de mandatos é a 

possibilidade de haver uma rotatividade na referida corte, dando a oportunidade 

para grandes juristas contribuírem com seus conhecimentos em favor do Judiciário 

brasileiro. 

 

A PEC estabelece também que os ministros do STF ficarão inelegíveis para 

qualquer cargo eletivo por até cinco anos após o término do mandato de ministro.  

Outro ponto interessante da proposta é a possibilidade mudanças nos critérios e 

no procedimento de escolha dos ministros. Permanece-se inalteradas as 

exigências atuais, quais sejam, mais de 35 e menos de 65 anos de idade, notável 
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saber jurídico e reputação ilibada, acrescentando-se a exigência de comprovação 

de pelo menos 15 anos de atividade jurídica. 

 

Com a leitura do texto da PEC, o presidente da República escolherá um nome 

dentro de uma lista tríplice, elaborada por um colegiado. Esse colegiado será 

composto por sete membros: os presidentes do STF, do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), do Tribunal Superior do Trabalho (TST), do Superior Tribunal Militar 

(STM) e do Tribunal de Contas da União (TCU); além do procurador-geral da 

República e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), conforme se verifica: 

 

Ementa: 
Altera o art. 101 da Constituição Federal, para modificar a forma de 
escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Explicação da Ementa: 
Altera o art. 101 da Constituição Federal, para determinar que os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal são escolhidos dentre cidadãos 
com pelo menos quinze anos de atividade jurídica, a partir de lista tríplice 
elaborada pelos presidentes dos tribunais superiores e do Tribunal de 
Contas da União, pelo Procurador-Geral da República e pelo presidente 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Estabelece 
prazos para o processo de escolha, mandato de dez anos e 
inelegibilidade por cinco anos após o término do mandato. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 35, de 2015. Disponível 
em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120337. 
Acesso em: 12/06/2017, às 17:00 horas. 
 

Considerando que a atual regra que dispõe sobre a escolha pessoal do Presidente 

da República danifica a impessoalidade do Poder Judiciário à necessária 

independência dos magistrados.  

 

Contudo, mesmo com a PEC 35/2015 ainda mantém a nomeação do candidato ao 

cargo no STF condicionada à apreciação do Senado. 

 

Ressalta-se que a PEC conta com Antônio Anastasia, PSDB de Minas Gerais, 

como relator, tendo este realizado uma alteração no texto original, com o 

fundamento de que não tem pertinência lógica inserir no colegiado o Presidente do 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120337
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TCU, por se tratar de órgão técnico de controle externo, sugerindo substituição do 

presidente do TCU pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

 

Não obstante, há em tramitação também a PEC 117/2015, visando a alteração do 

procedimento de escolha dos ministros do STF. Esta PEC disciplina que na 

vacância de cargos no STF, deverá assumir a vaga o ministro mais antigo do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) até que se proceda a nomeação do titular da 

vaga no STF. 

 

O Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), autor da proposta, fundamenta que a 

iniciativa não visa alterar a composição do STF, muito menos a forma de 

nomeação previstas na Constituição. Ademais, ressalta que os magistrados do 

STJ também devem respeitar os requisitos de notório saber jurídico, reputação 

ilibada e idade mínima. 

 

A PEC teria como objetivo a diminuição dos danos causados pela ausência de um 

ministro no STF, como o acúmulo de processos, e a possibilidade de empate em 

resultados por conta do número par. 

 

Por fim, passa-se a análise de outra PEC, a 17/2011, de autoria do Deputado 

Federal Rubens Bueno (PPS-PR), que propõe um sistema em que a nomeação do 

ministro permaneça sob discricionariedade do Presidente da República, 

entretanto, as indicações adstritas aos seguintes requisitos: três ministros seriam 

indicados pelo STJ; dois pela OAB; dois pela Procuradoria Geral da República; 

dois ministros pelo Presidente da República; um ministro indicado pela Câmara 

dos Deputados; e um indicado pelo Senado Federal, sendo que estes dois últimos, 

não podendo selecionar membros de sua própria legislatura, conforme se verifica 

a íntegra do projeto: 

 

“Art. 1º. O parágrafo único do art.101 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação e acrescido dos seguintes incisos: 
“Art.101.............................................................................  
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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, sendo: 
I – três Ministros indicados pelo Superior Tribunal de Justiça, dentre os 
Ministros do próprio Tribunal; 
II – dois Ministros indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, dentre 
os advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, 
sendo defesa a indicação de quem ocupe ou tenha ocupado a função de 
conselheiro no período de três anos antes da abertura da vaga; 
III – dois Ministros indicados pelo Procurador-Geral da República, dentre 
os membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira, 
sendo defesa a autoindicação ou a indicação de quem tenha ocupado a 
mesmo função no período de três anos antes da abertura da vaga; 
IV – um Ministro indicado pela Câmara dos Deputados, sendo defesa a 
indicação de um Deputado da mesma legislatura; 
V – um Ministro indicado pelo Senado Federal, sendo defesa a indicação 
de um Senador da mesma legislatura;  
VI – dois Ministros indicados pelo Presidente da República, sendo defesa 
a indicação de Ministro de Estado ou do Advogado-Geral da União, ou de 
quem tenha ocupado tais funções no período de três anos antes da 
abertura da vaga.” 
Art. 2º. Para o preenchimento das vagas, observar-se-á a ordem de 
indicação enumerada no parágrafo único do art. 101. 
§ 1º A primeira indicação ocorrerá nos termos do inciso I do parágrafo 
único do art. 101, seguindo-se ordenada e unitariamente até a indicação 
prevista no inciso 
VI, sempre após as sucessivas aposentadorias de cada um dos Ministros 
indicados pelo sistema anteriormente vigente. 
§ 2º Após o preenchimento da primeira vaga prevista no inciso VI, 
reiniciar-se-ão as indicações pelo inciso I, procedendo-se a novas 
sequências de indicações na ordem prevista no parágrafo único do art. 
101, até que se completem os onze Ministros. 
§ 3º Sempre que algum Ministro indicado pelo novo sistema previsto 
nesta Emenda Constitucional se aposentar, só poderá ser substituído por 
Ministro oriundo da mesma indicação. 
Art. 3º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação.”. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 17/2011. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposic
ao=499894. Acesso em: 12/06/2017 às 17:10. 

 
Já o deputado federal por Minas Gerais Jaime Martins (PSD), apresentou em 12 

de abril de 2017 uma Proposta de Emenda à Constituição - PEC, visando a 

alteração dos requisitos para a nomeação pelo Presidente da República de 

Ministros do STF, esta PEC ganhou o número 313/2017, abaixo segue seu texto: 

 

Art. 1º O art. 101 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º: 
“Art. 
101................................................................................................................ 
§ 2º Aqueles que exerceram cargo em comissão ou função de confiança 
no Poder Executivo, assim como qualquer atividade político-partidária, 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=499894
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=499894
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somente poderão ser nomeados Ministros do Supremo Tribunal Federal 
depois de decorridos dez anos do afastamento do referido cargo, função 
ou atividade.” (NR) 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 313/2017. Disponível 
em:http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProp
osicao=2129377&ord=1. Acesso em: 12/06/2017 às 17:15. 
 

 
No entanto, a PEC 313/2017 foi apensada à PEC 259/2016, de autoria do 

Deputado Federal Roberto da Lucena do PV de São Paulo, tendo seu texto 

exposto a seguir: 

 

Art. 1º. O art. 101 passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido 
dos seguintes dispositivos: 
“Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, mais 
de dez anos de carreira jurídica, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, escolhidos dentre magistrados, membros do Ministério Público, 
membros da Defensoria Pública, advogados públicos e privados. 
§ 1º. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta dos membros da Comissão Mista que deverá ser criada no 
âmbito do Congresso Nacional. 
§ 2º. Os nomes deverão ser indicados em lista quíntupla elaborada pelo 
Supremo Tribunal Federal, devendo ser remetida à Comissão Mista do 
Congresso Nacional, com o objetivo único de sabatinar os indicados e 
escolher, em escrutínio secreto, três nomes, que deverão ser remetidos 
ao Presidente da República, para que escolha um, entre os três nomes 
apresentados, que será nomeado Ministro da Suprema Corte. 
§ 3º. Os nomes dos indicados que irão compor a lista quíntupla, não 
poderão de forma alguma, no presente ou no passado, terem filiações ou 
relações de afinidades partidárias. E bem como, não terem prestado 
serviços advocatícios ou de consultoria e assessoria jurídica de qualquer 
natureza a ente ou partido político, e a eles coadunados, no prazo 
mínimo de 10 (dez) anos. 
§ 4º. O Presidente da República escolherá no prazo máximo de 90 dias, 
entre os indicados na lista tríplice encaminhada pela Comissão Mista do 
Congresso Nacional, aquele que ocupará o cargo de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal”. 
Art. 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua 
promulgação. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 313/2017. Disponível 
em:http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProp
osicao=2093512. Acesso em: 12/06/2017 às 17:20. 

 
Ambas as PECs têm como justificativa democratizar o sistema de escolha dos 

ministros do STF, primando pela parcialidade na atuação dos ministros. 
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Conforme texto de justificativa do Deputado Federal Roberto Lucena (PEC 

259/2016):  

 

“O objetivo da Proposta de Emenda à Constituição, que ora apresento, é 
democratizar a escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e 
garantir a participação do Congresso Nacional na escolha, visando uma 
menor ingerência política nos trabalhos da suprema Corte, preservando, 
dessa forma, a imparcialidade e a livre convicção dos Ministros para 
processar e julgar os acusados, em especial, aqueles que figuram na 
cena política nacional. Tornando assim, toda e qualquer indicação de 
Ministros do STF, unicamente técnica e não política”. Texto extraído da 
Justificativa da Proposta de Emenda à Constituição nº 
259/2016...Disponível..em:..http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/pr
op_mostrarintegra?codteor=1481646&filename=PEC+259/2016093512. 

Acesso em: 12/06/2017 às 17:20. 
 

O texto da PEC 313/2017 é interessante porque limita aos que exerceram e 

exercem função de confiança ou cargo em comissão na estrutura do Poder 

Executivo serem indicados como ministros, portanto, só serão nomeados como 

ministros do STF após transcorrer 10 anos da saída do respectivo cargo que 

exercia no Poder Executivo, conforme justifica o Deputado Federal Jaime Martins: 

 

“A presente proposta de emenda à Constituição visa a alterar requisitos 
para a nomeação ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), visando a conferir maior independência ao Poder Judiciário, 
notadamente à atuação da Corte Maior. 
Não se quer aqui, obviamente, colocar em dúvida a seriedade da 
totalidade dos Ministros do STF, afirmando absoluta suspeição em suas 
atuações.  
Contudo, não são raras as alegações no sentido de que as nomeações 
para o referido cargo são movidas por ligações com determinados 
governos ou mesmo por elos político-partidários. Tal situação traz, no 
mínimo, insegurança ou mesmo certo grau de suspeição em relação às 
decisões do órgão de cúpula do Poder Judiciário. 
O que se objetiva é alcançar um maior grau de independência, 
transparência e resguardo em relação a influências partidárias e políticas 
no processo de nomeação dos Ministros do STF, bem como em suas 
atividades judicantes”. Deputado Federal Jaime Martins. PEC 313/2017. 
Texto extraído da Justificação da Proposta de Emenda à Constituição nº 

313/2017...Disponível..em:..http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/p

rop_mostrarintegra?codteor=1545120&filename=PEC+313/2017. Acesso 
em: 12/06/2017 às 17:25. 
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Em se tratando de Propostas de Emendas à Constituição, a melhor opção seria 

uma proposta em que colocasse o próprio Judiciário, por meio do STF ou do CNJ, 

como o titular da função de nomear seus membros. 

Esta nomeação aconteceria depois da elaboração de uma lista sêxtupla, formada 

por dois indicados pelo Ministério Público, por meio do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal (CSMPF), por dois indicados pelo plenário do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), e por dois indicados pela Ordem dos Advogados do 

Brasil, através do Conselho Federal. 

Seria vedada a indicação para compor a lista sêxtupla de quem tenha, nos quatro 

anos anteriores, ocupado mandato eletivo no Congresso Nacional, ou os cargos 

de Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, Ministro de Estado, 

Secretário Estadual ou Municipal. 

A lista sêxtupla seria encaminhada para o plenário do STF para este órgão 

promover a escolha, por meio da aprovação da maioria absoluta de seus 

membros. 

Este seria um sistema que daria mais autonomia e independência ao Judiciário 

brasileiro. 
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4. CAPÍTULO IV: DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS SOBRE O 

TEMA 
 

Iniciando este novo tópico, importante destacar a organização do Poder Judiciário, 

conforme elencada no Título IV, Capítulo III da Constituição Federal: 

 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça;  
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;            
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 
§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os 
Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. 
§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição 
em todo o território nacional. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

 
O artigo 102 da Constituição Federal discorre sobre competência jurisdicional do 

Supremo Tribunal Federal: 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 
ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal;  
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-
Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros 
e o Procurador-Geral da República; 
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os 
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos 
Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de 
missão diplomática de caráter permanente; 
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas 
alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos 
do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral 
da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, 
o Estado, o Distrito Federal ou o Território; 
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f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o 
Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades 
da administração indireta; 
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro; 
h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o 
coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam 
sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se 
trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;  
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da 
autoridade de suas decisões; 
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, 
facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais; 
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou 
indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos 
membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou 
indiretamente interessados; 
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e 
quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer 
outro tribunal; 
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de 
inconstitucionalidade; 
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 
regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do 
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das 
Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da 
União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal 
Federal; 
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho 
Nacional do Ministério Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004) 
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o 
mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais 
Superiores, se denegatória a decisão; 
b) o crime político; 
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única 
ou última instância, quando a decisão recorrida: 
a) contrariar dispositivo desta Constituição; 
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta 
Constituição. 
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.  
§ 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente 
desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na 
forma da lei. (Transformado do parágrafo único em § 1º pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 17/03/93) 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações 
declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal.  
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a 
repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos 
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termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, 
somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus 
membros. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 

Importante também citar neste capítulo algumas competências do Poder Executivo 

Brasileiro, mais precisamente no que tangencia a análise do presente estudo, 

portanto, passa-se à análise do disposto no artigo 84 da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 
administração federal; 
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 
decretos e regulamentos para sua fiel execução; 
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente; 
VI – dispor, mediante decreto, sobre:  
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 
públicos;  
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;  
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus 
representantes diplomáticos; 
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 
referendo do Congresso Nacional; 
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio; 
X - decretar e executar a intervenção federal; 
XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por 
ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e 
solicitando as providências que julgar necessárias; 
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, 
dos órgãos instituídos em lei; 
XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus 
oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;  
XIV - nomear, após aprovação pelo 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; 
XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de 
Contas da União; 
XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o 
Advogado-Geral da União; 
XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 
89, VII; 
XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de 
Defesa Nacional; 
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XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo 
Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo 
das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou 
parcialmente, a mobilização nacional; 
XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso 
Nacional; 
XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas; 
XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam 
temporariamente; 
XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei 
de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta 
Constituição; 
XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta 
dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao 
exercício anterior; 
XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; 
XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62; 
XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 
Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as 
atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos 
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-
Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas 
delegações. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 

Observa-se então que o inciso XIV do supracitado artigo, no qual lê-se: “XIV - 

nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal” que este dispositivo constitucional não acompanhou a evolução do 

conceito de separação de poderes, atribuindo um poder superior ao Executivo e 

ao Legislativo, em detrimento do Judiciário.  

 

Ressalta-se que, conforme exaustivamente relatado no presente trabalho, a 

referida escolha pelo ministro não está condicionada a nenhum requisito, a não 

ser os requisitos de o indicado possuir notório saber jurídico e reputação ilibada, 

simplesmente para cumprir uma mera formalidade legal. É totalmente 

discricionária a escolha do chefe do ministro do STF pelo Presidente da 

República, conforme já exposto pelo eminente doutrinador Milton Tavares: 

 

Fácil, no entanto, é perceber a elasticidade e a fluidez das expressões 
‘notável saber jurídico e reputação ilibada’. À falta de critério objetivo que 
defina um ou outro conceito, tudo se reduz afinal, ainda uma vez, ao 
arbítrio presidencial e à maior ou menor isenção com que exercite o seu 
direito de escolha. (TAVARES, 1957, p. 9) 
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Diante de todo o exposto e com base nos fatos e fundamentos de direito retro 

declinados, passa-se às Considerações Finais acerca do presente trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a norma constitucional brasileira, adotamos o sistema da tripartição 

dos Poderes, ao passo que são Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário, sendo que cada Poder titular de funções típicas e atípicas. No entanto, 

considerando a Teoria dos Freios e Contrapesos, pela prática das funções típicas, 

elencadas na Constituição Federal, um Poder restringe e completa o outro, posto 

que são harmônicos e independentes entre si. 

 

O órgão máximo do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal competindo a 

este órgão a função de ser o principal guardião da Constituição Federal. Tendo 

como funções típicas realizar o controle concentrado de constitucionalidade, e, 

subsidiariamente, o controle difuso de constitucionalidade. 

 

O STF compõe-se de 11 (onze) Ministros que, necessariamente, devem ser 

brasileiros natos, com idade entre 35 e 65 anos, possuidores de notório saber 

jurídico e reputação ilibada. 

 

Destarte, quem indica e nomeia os novos Ministros do Supremo é o Presidente da 

República, após o candidato ser aprovado por maioria absoluta do Senado 

Federal. 

 

Dessa forma, conclui-se que a composição interna do Supremo Tribunal Federal, 

considerando ser o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, sofre 

interferências externas dos outros dois Poderes, sendo essa interferência política, 

uma vez que os outros dois poderes são poderes políticos, tendo em vista a 

discricionariedade do Presidente da República e do Senado Federal no processo 

de indicação, aprovação e nomeação dos Ministros do STF. 
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Diante de todo o exposto, concluiu-se que o processo de aprovação e nomeação 

dos Ministros do STF fere a harmonia dos Poderes, e incorre na interferência da 

autonomia do Poder Judiciário. 

 

Além do mais, gera uma enorme insegurança jurídica, fazendo surgir diversas 

dúvidas pela sociedade em relação ao órgão máximo do Judiciário brasileiro. 

 

Se o Art. 2º da Constituição Federal preleciona a autonomia e a independência 

entre os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, não faz sentido a 

competência do Presidente da República nomear, após aprovação prévia do 

Senado Federal, membros do Poder Judiciário. 

 

Desta feita, surge a riqueza de discutir este tema e justifica-se a elaboração do 

presente trabalho. 
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