
Ofício JusDh nº 17/2012 

Brasília, 14 de novembro de 2012 

 

À Presidência da República 

Ministério da Justiça 

Secretaria Geral da Presidência da República 

 

 Ref: Pedido de acesso à informação acerca da indicação para a vaga de 

ministro/ministra do Supremo Tribunal Federal  

 

 No dia 18 de novembro do presente ano, o Ministro Ayres Britto, atual 

presidente do Supremo Tribunal Federal, atingirá a idade limite para a aposentadoria 

compulsória, o que o levará a deixar o tribunal. O/a seu/sua sucessor/sucessora será 

nomeado/a pela Presidenta Dilma Roussef em processo que conta com a participação 

do Senado Federal. 

 

 Ainda que não haja uma normativa expressa para regulamentar como o 

processo de indicação deve se dar no interior da Presidência, sabe-se que diversos 

nomes são cogitados e avaliados por um determinado período. Inclusive, no contexto 

da última nomeação para o Supremo Tribunal Federal, após a saída do Ministro Cezar 

Peluso, diferentes veículos de informação noticiaram a formação de uma comissão 

com o objetivo de analisar currículos de candidatos e candidatas. Essa comissão seria 

formada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, pelo Advogado-Geral da 

União, Luis Inácio Adams, e por assessores da Casa Civil. Pouco se sabe, no entanto, a 

respeito do que foi discutido no âmbito dessa comissão.  

 

Existe na sociedade uma mobilização para reivindicar mais transparência no 

processo de escolha dos ministros e ministras do STF. Em 2011, a articulação Justiça e 



Direitos Humanos - JusDh entregou à Presidência da República uma carta1 ressaltando 

que “na medida em que aumentam a presença e a influência do Poder Judiciário em 

temas ligados às políticas públicas e Direitos Humanos, amplia-se também a 

responsabilidade social dos seus membros, o que deve ser ressaltado no momento da 

indicação presidencial ao cargo da mais alta Corte de Justiça do país”.  

 

 Na mesma carta, as diversas organizações que compõem a articulação 

reivindicaram a criação de um procedimento republicano e democrático para escolha 

do próximo ministro ou ministra do STF, o qual poderia incluir as seguintes etapas: 1) 

Disponibilização no portal eletrônico da Presidência da República dos nomes e 

antecedentes curriculares das candidaturas que se encontrem em consideração pela 

Presidência; 2) Abertura de prazo para consulta pública a respeito dos pré-candidatos, 

e publicização das informações; 3) Elaboração e publicação de relatório final que 

justifique a escolha do candidato ou candidata que será submetido à sabatina do 

Senado. 

 

 Assim, antes de vislumbrar criação de instâncias de participação, o primeiro 

passo no sentido da democratização dos procedimentos de indicação de Ministros do 

STF é a publicidade do procedimento de escolha que já é realizado em âmbito do 

Poder Executivo Federal. A divulgação de nomes e currículo das candidaturas 

existentes parece ser requisito fundamental para que a discussão sobre a indicação, 

bem como sobre seus critérios, se difunda pela sociedade. Também a publicação de 

relatório que justifique as razões da escolha de uma candidatura em detrimento das 

demais parece ser requisito fundamental para tornar público o processo. 

 

 O direito à informação inclui tanto a obrigação de que os órgãos públicos 

disponibilizem certas informações, independentemente de requerimentos, quanto a 

necessidade de que esses órgãos garantam o acesso a informações que lhes forem 

solicitadas.  Tal direito está explicitamente previsto na Constituição Federal de 1988 

(artigo 5º, XXXIII), que também impõe à Administração Pública o respeito ao princípio 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.conectas.org/arquivos/FINAL_Carta%20à%20Presidenta%20-

%20DHs,%20Gênero%20e%20Transparência%20para%20o%20STF.pdf 



da publicidade (artigo 37, caput). 

  

 A Lei de Acesso à Informação Pública (Lei nº 12.527/2011) regulamenta esses 

dispositivos constitucionais, estabelecendo um novo marco legislativo em que a 

transparência é a regra, e o sigilo, exceção. Essa legislação entende a informação como 

“dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de 

conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato” (art. 4º, I) e 

estabelece que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 

informações (art. 10).   

 

 Diante de todo o exposto, requeremos as informações abaixo listadas 

imediatamente, ou no prazo máximo de 20 dias, de acordo com os artigos 8, 10, 11 e 

12 da Lei nº 12.527/2011. Tais informações certamente não se enquadram nas 

hipóteses de sigilo previstas no Decreto 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso 

à Informação no âmbito do Poder Executivo Federal: 

 

(i) Que seja informado se foi / se será formada uma comissão para análise de 

possíveis candidatos e candidadas à vaga deixada pelo Min. Carlos Ayres 

Britto. 

(ii) Caso a resposta à primeira pergunta seja positiva, que sejam informados 

quem são os membros da referida comissão e como ela foi formada. 

(iii) Que sejam informadas quem são as pessoas cogitadas para o 

preenchimento da vaga que será deixada pelo Ministro Carlos Ayres 

Britto no Supremo Tribunal Federal.    

(iv) Que sejam informados quais serão os critérios utilizados na escolha da/o 

futura/o Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

 

 As respostas aos pedidos de informação formulados poderão ser 

encaminhadas aos seguintes endereços eletrônicos (antonio@terradedireitos.org.br, 

erikalmedeiros@gmail.com) ou, caso considerem ser mais conveniente, no endereço 

SBN Quadra 2, Bloco J, Ed. Engenheiro Paulo Maurício Sampaio, Sala 712. CEP 70040-

905. Brasília-DF.  



 

 Receba nossos votos de mais alta estima e distinta consideração e nos colocamos 

à disposição para o que estiver ao nosso alcance. 

 

Atenciosamente, 

Comitê Executivo JusDh: 

Terra de Direitos – Organização de Direitos Humanos 

Conectas Direitos Humanos 

Ação Educativa – Assessoria, Pesquisa e Informação 

AATR – Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia 

Centro de Assessoria Popular Mariana Criola 

SDDH – Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos 

Geledés Instituto da Mulher Negra 

Dignitatis – Assessoria Técnica Popular 

 


