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Quinto constitucional 

- Um quinto do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais Federais 

e do Trabalho e dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal (Tribunais de 

Justiça e Tribunais da Justiça Militar) é composto de membros do Ministério 

Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber 

jurídico e ilibada reputação, com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional, indicados por lista sêxtupla da respectiva classe (CF, arts. 94, 111-

A, I e 115, I). 



Quinto constitucional 

- Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao 

Poder Executivo (PR ou Governador), que, nos vinte dias 

subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. 

- Note que, a partir do momento que o membro do MP ou o advogado 

assumem a vaga no Tribunal, tornam-se magistrados e são 

imediatamente vitaliciados. 



Quinto constitucional 

- Esta regra não se aplica ao STF (os 11 ministros são indicados) e ao STJ 

(um terço dos seus membros são oriundos da advocacia ou do 

ministério público). 

- Também não se aplica ao STM, que segue a regra do art. 123 da 

CF/88. O TSE segue a regra do art. 119 e os TREs, a do art. 120 da 

CF/88. 

 



Quinto constitucional 

- Observe que, uma vez aberta a vaga, a OAB ou o MP formam uma 

lista com seis nomes e enviam ao Tribunal respectivo.  

- O Tribunal elimina três e manda uma lista com os três nomes restantes 

para o Chefe do Executivo. 

- Necessariamente, o escolhido deve ser um dos indicados na lista 

tríplice.   



Quinto constitucional 

- STF: o Tribunal pode recusar a lista sêxtupla, desde que fundada a 

recusa em razões objetivas, devidamente motivadas. Nesse caso, a 

lista será devolvida, por não preenchimento dos requisitos 

constitucionais exigidos, para que seja completada, conforme o 

número de candidatos não considerados devidamente qualificados 

(MS 25.624 e Recl. 5.413). O Tribunal não pode completa-la por 

iniciativa própria. 


