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RESUMO

O TSE é composto por sete ministros: três são ministros do STF; dois do STJ e dois são advogados, ou membros do Ministério Público, escolhidos 
de uma lista tríplice, com notório saber jurídico e idoneidade moral. Mas quem são os advogados indicados (e escolhidos), como ministros do 
TSE? Esta é uma pesquisa ainda em desenvolvimento, porém com resultados iniciais que já se distanciam da expectativa por uma indicação 
baseada em critérios técnicos e aproximam-se de uma realidade cinzenta com critérios subjetivos e políticos. O tema geral desta pesquisa são os 
indicados a ocuparem a vaga de ministros juristas do TSE. O problema que se apresenta é saber quem são os advogados, ou membros do MP, 
indicados para serem ministros do TSE. Estas escolhas obedecem a um critério objetivo e técnico ou subjetivo e político? Portanto, objetiva-se 
estabelecer um perfil dos indicados nas listas tríplices, visando identificar um padrão para as indicações e, posteriormente, escolhas. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa com uso de técnicas quantitativas para análise dos dados encontrados. Propõe-se inicialmente analisar as seguintes 
variáveis: sexo, formação acadêmica, produção acadêmica e atividade profissional. Os levantamentos destes dados estão sendo feitos com base 
nas informações dos currículos dos indicados (seja currículo Lattes ou do site do TSE). Também se utilizam dados disponíveis em outras fontes 
que se mostraram importantes para agregar informações sobre os ministros juristas. Tentativas de contatos pessoais com os indicados (ou seus 
assessores) também tem sido realizada. No período analisado elaboram-se 22 listas tríplices, seja para titulares ou substitutos, onde se constata a 
predominância de indicações masculinas. Foram 15 indicados, sendo apenas 2 do sexo feminino (13%). Chama a atenção o fato de que, a lista é 
formada com nomes de inscritos nos quadros da OAB e nesta instituição, em 2018, os percentuais de inscritos do sexo masculino e do sexo 
feminino eram, respectivamente, 51% e 49%; o que não explica o baixo percentual de indicações de mulheres. Este dado corrobora com a 
pesquisa de Fragale Filho, Moreira e Sciammarella (2015) que analisaram quantitativa a representatividade feminina nos altos postos da 
magistratura brasileira e concluíram que é bastante a distinta da representatividade masculina. Ao levar em conta o total das listas tríplices 
analisadas (22), constata-se que em apenas 6 delas tiveram nomes do sexo feminino, ou seja, em apenas 27,3% das listas tríplices. Comparando 
as listas para ministros juristas efetivos e substitutos, percebe-se que normalmente os ministros juristas efetivos começam suas carreiras no TSE 
como ministros substitutos.  Do total das listas tríplices analisadas, apenas 15 nomes apareceram sendo indicados em diversas listas. O mais 
indicado foi Admar Gonzaga (11 vezes), seguido por Henrique Neves (10 vezes) e por Marcelo Henriques (8 vezes). Quanto à formação acadêmica, 
identificou-se que 40% dos indicados tinham doutorado como sua última titulação, 7% mestrado, 13% especialização e 33% apenas graduação. 
Isso sugere que a formação acadêmica não é relevante para a indicação e escolha. Sobre as instituições onde se graduaram os indicados, um dado 
curioso: A maioria (10) se formou em instituições de Brasília (6 na UnB e 4 na UniCEUB). Outro fato chama a atenção é que nenhum dos indicados 
possuía no currículo especialização em direito eleitoral. As variáveis produção acadêmica e atividade profissional não foram ainda analisadas, o 
que poderia justificar as indicações para uma corte especializada, mesmo não tendo o indicado especialização em direito eleitoral – um indício de 
que as indicações e escolhas tem um peso mais político do que técnico. Neste ponto, percebe-se que a discussão sobre o conceito de notório 
saber jurídico e idoneidade moral apresenta-se relevante e de pertinência política e social.
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