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RESUMO

O presente trabalho explora a Suprema Corte norte-americana sobre diferentes 

ângulos. Em um primeiro momento, discutem-se as características determinantes,  

a partir do processo histórico de formação da nação norte-americana, para o desenho 

da Suprema Corte. Em seguida, descrevem-se a forma de acesso, prerrogativas e 

impedimentos dos juízes que integram a corte sob exame. Apresenta-se, ainda, uma 

breve análise da corte, sob a presidência de seus dois últimos chiefs justice (Rehnquist 

e Roberts). Por fim, considera-se a composição atual da corte e suas repercussões 

para o exercício do judicial review no cenário político-jurídico norte-americano.
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1. Introdução: A formação dos Estados Unidos da América em breve perspectiva  

histórica – características determinantes para o desenho da Suprema Corte

Um dos marcos da revolução norte-americana, que culminou com a inde-

pendência das 13 colônias, foi a presença já marcante de uma sociedade civil organizada, 

que atuava desde a fase colonial, mesmo sob o domínio inglês. 

Essa sociedade era composta por muitos indivíduos intelectualmente de-

senvolvidos e com idéias políticas claras sobre o que pretendiam realizar. Como afirmou 

o Ernest Gellner, estavam formados do ponto de vista moral2.

Edmund Burke, o grande pensador conservador inglês do século XVIII, autor 

do clássico Reflexões sobre a Revolução na França  – obra na qual critica esse movimento 

por ser fruto da razão abstrata que só causou desordem, violência e caos em nome da 

busca da liberdade e da igualdade –, olhava com atenção o movimento de independência 

dos Estados Unidos. Entretanto, ao discursar na Câmara dos Comuns como membro do 

Parlamento inglês, Burke alertava para o risco de se enfrentar com armas um povo que 

tinha paixão pela liberdade, expressa de forma concreta. Para ele, os norte-americanos 

formavam um povo que tinha um apreço todo especial pelos estudos jurídicos, alimentados 

por um cultivo da vida intelectual.

Daí provavelmente advém a forte idéia – que à época revolucionou o 

cenário político do mundo ocidental – de autogoverno, um governo constituído pelos 

próprios colonos, em seu benefício, de acordo com os modelos por eles pensados.  

E, principalmente, esse governo deveria ser administrado por homens escolhidos livre-

mente pela comunidade, sendo apoiado mais fortemente pelo povo do que qualquer 

autoridade imposta. 

Contudo, desde o início da formação dos EUA, um perigo era vislumbrado  

pelas elites norte-americanas. Tratava-se do pluralismo cultural das colônias, que, 

conjugado ao auto-governo, poderia desembocar em uma grande fragmentação política-

social, com o surgimento de pequenos entes soberanos que poderiam ameaçar a unidade 

nacional da nova nação.

A saída foi elaborar um modelo que conjugasse democracia e autonomia 

político-administrativa (federalismo), com o poder popular convivendo com a busca de 

consensos mínimos, sob um ambiente cultural diversificado. Na cultura política norte-

americana, conseguiram-se extrair valores fundamentais sobre questões essenciais para 

a vida em comum. 

2 Ver GELLNER, 1994.
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Em especial, podemos apontar três linhas que revelavam o entendimento 

geral acerca da política e do papel do governo, assim como a forma legítima de exercício 

da política pelos diversos atores sociais. Em primeiro lugar, tinha-se uma concepção de 

cultura política baseada no indivíduo, em que o Estado deveria assumir um papel regulador 

da vida social, abstendo-se de intervir na esfera individual, dado o caráter inviolável da 

vida privada. Em segundo, uma ética bem singular, na qual se destacava o papel nobre 

da política como busca de uma vida melhor para toda a comunidade, e não uma simples 

luta pelo poder. O fim era sempre o bem público. E, finalmente, laços interpessoais de 

forte índole tradicionalista (familiares) – nos quais até certo ponto se reproduzia o estilo 

de vida da aristocracia rural inglesa – mostraram-se fundamentais para a criação das 

elites políticas no Novo Mundo. 

Esta diversidade de modelos, valores e pensamentos extremou-se na tensão 

entre as duas forças que se confrontaram durante a organização política das colônias da 

América. Haviam sido construídos institutos jurídicos de índole fortemente federais, como 

o Fundamental Orders of Connecticut, que em 1669 uniu três cidades. De outro lado, 

havia uma resistência ampla à idéia de federação, o que fica claro com a existência de 

17 projetos diferentes de união entre as colônias, no período de 1688 a 1775.

Na Convenção Constitucional da Filadélfia, já existia um tratado internacio-

nal unindo as antigas colônias que venceram a luta da independência contra a Inglaterra. 

Tratava-se dos Articles of Confederation (AACC), que entraram em vigor em 1781 e 

vigeram até a independência completa em 1783. Nesse tipo de federalismo, a federação 

era constituída por um órgão político central, que governava sobre os estados-membros, 

não sobre os cidadãos, que tinham a sua competência limitada a assuntos externos e de 

interesse comum. Cada Estado tinha direito a um voto, independentemente do tamanho 

de sua população, prevalecendo o princípio da igualdade das soberanias. 

Os Pais Fundadores tinham consciência de que era preciso avançar. Madison 

dedicou longos estudos avaliando o tipo de federalismo mais apropriado à nascente nação3. 

A ele coube enfrentar o medo e os temores que assoberbavam os Convencionais, que 

temiam a centralização, que sufocaria os estados, inclusive em vocações econômicas.

A Constituição norte-americana foi um texto inovador e seminal, contendo 

inúmeras possibilidades que caberiam às gerações futuras explorar. Ela também consagra 

um novo tipo de federalismo inovador, cuja característica principal consiste na radica-

lização do conceito de soberania do povo4. Aliás, esse traço marcante aparece durante 

a convocação da convenção, como no processo de ratificação da Constituição, efetuado 

3 Ver MADISON; HAMILTON; JAY. The Federalist Papers, n. 18-20, 1997.
4 Ver PALMER, 1969.
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através de eleições na convenção dos estados-membros. E inclusive alguns intelectuais 

tendem a destacar esta marca do processo constituinte norte-americano, que revolucionou 

o processo de criação da Constituição e o próprio constitucionalismo moderno ao tornar o  

sistema sujeito ao crivo da aprovação por representantes eleitos pelo povo5.

Hamilton destaca as vantagens do sistema federal, entendido como a 

“sociedade das sociedades”, em que pulsa uma relação dialética entre a instabilidade 

interna de cada parte e a capacidade externa do todo. Esse federalismo presente na 

Constituição de Filadélfia não era baseado em um sistema intergovernamental, como 

era típico dos modelos de confederação, não se limitando a uma aliança para fins de-

fensivos de um inimigo externo. Não era constituído a partir de fora, em resposta às 

necessidades de defesa às ameaças externas, nem forjado a partir da reunião de elites 

dos estados-membros. Ele era articulado tendo em vista as necessidades de manutenção 

de liberdades fundamentais e dos direitos republicanos, assim como adveio não do alto, 

mas a partir dos cidadãos, que constituíram a única fonte real de poder para político, da 

União e dos estados-membros6.

Dessa forma, formou-se um sistema político que atribuiu ao governo – no que 

tange à União – determinadas competências fundamentais, porém limitadas. Permitiu-se 

o estabelecimento de relações diretas entre os cidadãos e o governo federal, no que se 

refere a direitos e deveres, sem haver a necessidade de sanção dos estados.

Para os Pais Fundadores, arquitetos desse modelo, o cidadão é o centro 

do sistema político, com iguais direitos e prerrogativas, tanto perante o governo federal 

quanto os governos estaduais.

Essa arquitetura institucional propiciou uma visão dinâmica da Teoria 

da Separação dos Poderes, que nunca significou para os Pais Fundadores a criação de 

autarquias ou corpos isolados. Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário deveriam 

estabelecer entre si permanentes relações de controle e vigilância mútuos, um verdadeiro 

e funcional sistema de checks and balances. Tinham, assim, consciência de que estavam 

inovando em matéria de separação de poderes, indo além – como afirmava Madison 

– dos parâmetros já fixados por Montesquieu e pelo modelo britânico, inclusive com a 

criação de um poder judiciário federal, um dos fatores responsáveis pelo dinamismo da 

Lei Fundamental de 1787.

5 Ver ELAZAR, Daniel, 1985.
6 Esses traços marcantes do federalismo dos Estados Unidos foram sublinhados por Hamilton: “But if we are unwilling to be placed in the 

perilows situation if we still will adhere to the design of a national government, or, which is the same thing, of a superintending power 

under the direction of a common council, we must resolve to incorporate into our plan those ingredients which may be considered as 

forming the characteristic difference between a league and a government; we must extend the authority of the Union to the persons 

of the citizens – the only proper objects of government” (MADISON; HAMILTON; JAY. The Federalist Papers, n. 15, 1997).
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Por outro lado, os federalistas de 1787 reconheceram, a partir do pen-

samento de Locke, que a passagem do estado de natureza para o estado civil visava a 

aperfeiçoar os homens, corrigindo suas deficiências para o benefício deles próprios e 

para o bem-estar da comunidade política, principalmente através do desenvolvimento 

das associações ou proto-associações. 

A proeminência do papel associações na sociedade norte-americana foi um dos 

pontos destacados por Tocqueville em sua viagem aos Estados Unidos7. O número de asso-

ciações, sua diversidade de objetivos, sua união a fim de lutar por si mesmas, sem apelo ao 

poder público (estatal), influenciaram o autor de A Democracia na América. Para ele, havia 

uma relação intrínseca entre as associações e a democracia na sociedade norte-americana. 

Na democracia de cunho liberal, ao contrário do sistema aristocrático, os homens são formal-

mente iguais, independentes e fracos, quase nada podendo conseguir isoladamente. Torna-se, 

portanto, imperativa a reunião em grupos (associações), pois, caso contrário, será o governo 

que agirá de forma insuficiente e perigosa, o que poderá ameaçar a própria democracia.

Essa desconfiança para com os excessivos poderes do Estado fez com que 

fossem elaboradas instituições de governo que permitissem a vigilância e o controle mútuos 

entre as diversas esferas do poder político. O bom funcionamento do governo não ficaria 

dependente da escolha de “bons governantes”. É conhecido o ceticismo de Hamilton8 

acerca dos homens, que seriam ambiciosos, vingativos e marcados por uma ganância sem 

limites. Já Madison9 afirmava que a essência da sociedade seriam as facções, que não 

poderiam ser extirpadas, mas sim domadas e modeladas. Para ele, o ar está para o fogo 

como a liberdade está para as facções: não é possível acabar o ar para exterminar os 

indivíduos, assim como não se pode eliminar a liberdade para deter as facções.

O federalismo republicano seria o remédio que, sem suprimir as facções, as 

tornaria inofensivas. Ao contrário de alguns pensadores, os Pais Fundadores não preten-

deram criar um novo homem, livre de suas paixões e defeitos particulares, e sim tornar 

os indivíduos socialmente compatíveis um com os outros, podendo viver em sociedade, 

partilhando valores fundamentais – porém cada qual perseguindo seu projeto de vida 

pessoal com a máxima liberdade.

O projeto de federalismo que triunfou na Convenção de Filadélfia traçou 

um caminho radicalmente novo para os homens que se propuseram à grande tarefa de 

fundar, baseada na liberdade, uma grande nação.

7 O relato deu origem ao livro clássico de Tocqueville (1986), no qual o autor registra que nada mais lhe impressionou como a igual-

dade de condições.
8 Ver CHERNOW, 2005. 
9 Ver ELLIS, 2002.
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Ao escreverem no século XVIII a Constituição norte-americana para governar 

uma nação “amada por Deus”, os Pais Fundadores prescreveram que a Lei Fundamental 

deveria garantir os direitos naturais à vida, à propriedade e à liberdade. Eram cristãos e 

compartilhavam conceitos e valores, como o da forma de governo democrático, o império 

da lei e a liberdade sob a lei10/11.

Nesse contexto foi elaborada a Constituição dos EUA, documento tido por 

muitos como o mais brilhante trabalho da mente do homem e que tem como um dos seus 

pilares centrais a Suprema Corte, instituição essencial para o funcionamento do país. 

2. A Suprema Corte norte-americana: acesso, prerrogativas e impedimento de seus juízes

Apesar das grandes controvérsias políticas sobre a direção e o papel de-

sempenhado pelos tribunais na sociedade, o povo norte-americano mantém um respeito 

quase reverencial pelo Poder Judiciário e continua a ver os juízes dos Estados Unidos 

como pessoas decentes, justas e fundamentalmente livres da corrupção. Certamente, 

um dos temas que mais preocupam um cidadão nos EUA é que tipo de pessoa ocupará um 

dos assentos na Suprema Corte. E para tanto deverá ser um cidadão decente e altamente 

qualificado em termos intelectuais, não havendo lugar para “muddleheads”.

A Suprema Corte norte-americana é talvez um dos grandes símbolos da 

solidez das instituições dos Estados Unidos. Discreta em sua forma de agir, seus juízes 

– chamados de Justices – têm ao longo da história desempenhado um importante papel 

na consolidação e construção de institutos jurídicos que vêm servindo de paradigma 

para outras ordens jurídicas. Como um exemplo bastante significativo12, pode-se indicar 

a elaboração dos princípios do devido processo legal (due process of law) e da isonomia 

(equal protection of the laws), que têm sido objetos incorporados no discurso jurídico-

doutrinário brasileiro13, além de previsões normativas14. 

10 Alguns jusfilósofos, como Montesquieu, Locke e principalmente Sir William Blackstone em Commentaries on the Laws of England 

exerceram grande influência sobre os Pais Fundadores, tendo influenciado a elaboração de documentos importantes como a Declaração 

da Independência. Nesta, a referência a “Leis da natureza e a Deus” extrai-se diretamente de Blackstone. Esta frase diz respeito aos 

direitos naturais à vida, à propriedade e à liberdade, dados por Deus aos homens
11 Sobre a influência de Sir Edward Coke, Locke, Hobbes, Montesquieu e Blackstone na vida constitucional norte-americana, ver 

STONER, 1994. 
12 Ainda poderiam ser citados, por exemplo, a criação do judicial review (controle difuso da constitucionalidade); sua contribuição 

para o reconhecimento e proteção dos direitos civis; o debate sobre a forma de interpretação da Constituição (originalistas X não-

originalistas); a questão do ativismo judicial, entre outros.
13 A propósito, verifiquem-se, entre outros autores pátrios, as pioneiras obras de Carlos Roberto de Siqueira Castro (1983 e 1986) 

sobre esses dois princípios. 
14 No particular, ver art. 5. da CFRB/88.



p. 47 R. SJRJ, Rio de Janeiro, n. 20, p. 41-59, 2007.

Também a corte desempenha um outro papel de extrema relevância: sua 

participação no jogo dos arranjos sociopolíticos15 da sociedade norte-americana tem sido 

considerada determinante por estabelecer o próprio significado do que seja a constituição 

dos EUA, isto é, o alcance, extensão, limites e conteúdos de suas normas16.

A Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, promulgada em 

1789 17, não estabeleceu de forma exata e precisa os poderes e prerrogativas da Suprema 

Corte, nem mesmo organizou o Poder Judiciário norte-americano. A Carta se limitou a 

prever a existência de um órgão supremo, como estabelecido pelo art. 3º, seção I 18:

O Poder Judicial dos Estados Unidos incumbirá a um supremo tribunal e 
a diversos tribunais inferiores a instituir oportunamente pelo Congresso. 
Os juízes, quer do Supremo quer dos tribunais inferiores, conservar-se-ão 
nos seus cargos de acordo com o seu mérito (during good behaviour) e 
perceberão regularmente um subsídio pelos seus serviços, o qual não 
poderá ser diminuído enquanto se mantiverem em exercício19.

Dessa forma, os Pais Fundadores deixaram para a Legislatura (o Congresso)20  

– como uma das manifestações do sistema de freios e contra-pesos característico do fe-

deralismo norte-americano – a tarefa de traçar os contornos do Judiciário, basicamente 

15 “[...] através da maior parte da história norte-americana desde a adoção da Constituição, a Corte tem sido importante tópico de 

preocupação política. Este interesse não deve surpreender, à luz do papel fundamental que a Corte desempenha através de suas 

decisões. A Corte Suprema ajuda a resolver muitas das questões mais importantes e mais controversas nos Estados Unidos e, ao fazer 

16 Vale lembrar a participação decisiva da corte na abolição do sistema de segregação racial nas escolas, que se inicia com a célebre e 

emblemática decisão no caso Brown v. Board of Education of Topeka, de 1954. Nesse caso, ainda que passível de crítica a postura tímida e 

insuficiente adotada pela decisão, em 17/5/1954, a corte, revogando precedente de 1866, entendeu que: “A separação nas escolas para os 

negros era incompatível com a 14ª Emenda, que garante a igual proteção das leis, e, portanto, a discriminação racial nas escolas públicas 

era flagrantemente inconstitucional [...] Em virtude da gravidade social da decisão, somente após um ano, ou seja, em 31/5/1955, a corte 

determinou às autoridades escolares que concretizassem, com toda deliberada pressa (with deliberate speed), o fim da discriminação 

racial nas escolas, delegando aos juízes federais a fiscalização e efetividade de sua decisão. Note-se que a concretização de alteração 

social tão profunda, na prática, mostrou-se de dificuldade ímpar. Somente em 1964, a Corte Suprema determinou o fim do prazo para que 

as autoridades educacionais agissem com toda deliberada pressa (with deliberate speed) e declarou inconstitucional a transformação de 

escolas públicas em privadas, com a única finalidade de mantença da segregação racial [Griffin v. County Board of Price Edwars County 

(377 U.S. 218 – 1964)]. Em 1969, a Suprema Corte ordenou que os distritos escolares, finalmente encerrassem imediatamente o sistema de 

discriminação racial em todas as escolas públicas, decretando o início do sistema educacional unitário [Alexander v. Holmes County Board 

of Education (396 U.S. 19 – 1969)]” (MORAES, 2000: 106-7) Para uma leitura mais abrangente do caso, seus votos e suas repercussões, ver 

SCHWARTZ (1993: 286-310). E, ainda sobre a questão do princípio da igualdade, ver também GOMES (2001) e SILVA (2001). 
17 Em 1791, a Constituição recebeu suas dez primeiras emendas que inseriram no texto constitucional o catálogo dos direitos fundamentais. 
18 Na seção II, cláusula 2, deste mesmo artigo, o constituinte listou também algumas poucas competências originárias da Suprema Corte. 
19 A tradução utilizada é a de Jorge Miranda (1990).
20 Em 11/5/1954, houve uma tentativa infrutífera de constitucionalização dessa matéria. Como registra SCHWARTZ (1966: 183), “o Senado 

aprovou, com a necessária maioria de dois terços, a emenda constitucional fixando em nove o número de membros da Suprema Corte, mas o 

83º Congresso encerrou seu período legislativo, sem que a Câmara dos Representantes tomasse qualquer ação a respeito do projeto”. Ainda 

sob este aspecto, há uma diferença expressiva em relação ao nosso Supremo Tribunal Federal, já que a Constituição de 1988 estabelece 

de forma expressa a organização da corte (art. 101), não sendo possível ao legislador ordinário alterar tal desenho.
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a sua composição numérica, organização e competência21. Aqui, a atividade pretoriana 

da própria corte também não pode ser desconsiderada, já que suas decisões têm contri-

buído, especialmente no que toca à fixação dos limites de sua atuação22, para delimitar 

o desenho do Judiciário norte-americano.

Considerada a importância da corte, também resta evidente a importância 

de seus membros, chamados Justices. No particular, duas são as questões que se apre-

sentam: uma, a respeito das qualificações exigidas para o juiz; outra, sobre a forma de 

escolha do juiz e sua investidura.

Quanto às qualificações, não existem requisitos expressos na norma cons-

titucional – conclui-se que a escolha poderá recair sobre qualquer cidadão americano. 

Todavia, ressalte-se que na prática a exigência de conhecimentos jurídicos tem sido a 

regra23. Além disso, outros fatores são também levados em conta, tornando-se significa-

tivas as questões concernentes ao perfil das pessoas que se tornam juízes da corte. Entre 

elas, BAUM (1987) aponta: a idade na época da nomeação; o papel das características da 

“formação social”, como classe, raça e sexo; a significação do serviço judicial realizado 

anteriormente; a atividade político-partidária como requisito para a escolha; e mesmo 

o papel da sorte no recrutamento para a corte. 

Dentre esses fatores, algumas observações interessantes podem ser traçadas 

no que diz respeito à idade dos magistrados. Jovens não têm sido nomeados para a corte.  

No século passado, a maioria dos juízes se encontrava na casa dos 50 anos no momento do 

ingresso e, dos restantes, a maioria tinha mais de 60, o que também acontece de forma 

similar no sistema judicial inglês24. Esse padrão, em um primeiro momento, pode parecer 

desfavorável a uma possível influência indireta da Presidência da República sobre a tomada de 

futuras políticas da corte, já que, a princípio, juízes mais idosos tendem a permanecer menos 

tempo em seus cargos. No entanto, a preferência pode se justificar em razão da experiência 

de vida e profissional acumulada pelos candidatos menos jovens (BAUM, 1987). 

No que toca à forma de escolha e investidura, o processo formal – prescrito 

no art. 2º, seção II, cláusula 2 da Constituição – parece, à primeira vista, simples: há uma 

21 Thomas Cooley (1982: 129; 156) explica que o Legislativo exerce controle sobre o Judiciário por meio de várias leis de organização 

judiciária dos tribunais, pois “alguns deles hão sido criados por leis, e por isso podem ser modificados no que toca a sua organização, 

ou mesmo abolidos; todos eles têm como fonte de autoridade as próprias leis, e quando dela abusam, pode ser-lhes restringida ou 

retirada por completo.” 
22 Por exemplo, em Marbury v. Madison (I Cranch 137 – 1.803), a corte consagrou a impossibilidade de que sua competência venha a 

ser ampliada pela legislação ordinária.
23 “A maioria das pessoas envolvidas no processo de escolha tem admitido que uma pessoa precisa ter preparo jurídico para servir 

efetivamente na Corte, embora o juiz Black pensasse de outra maneira. Certamente, o grande número de advogados existente no 

Senado e a força da classe dos advogados ajudam a assegurar que esta norma nunca venha a ser violada” (BAUM, 1987:86).
24 Ver STEVENS, 1994.
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vacância de cargo, o presidente faz uma indicação que deverá merecer a aprovação por 

maioria simples dos membros do Senado e, em seguida, nomeia o candidato25. 

Entretanto, a dinâmica do sistema, determinada por uma sociedade civil 

organizada e atuante, apresenta-se muito mais complexa do que se poderia imaginar, 

já que envolve uma série de atores diversos que buscam participar de forma ativa e in-

fluenciar nas escolhas. Portanto, o “Presidente do País e o Senado tomam suas decisões 

num ambiente de indivíduos e grupos altamente interessados nestas decisões” (BAUM, 

1987:53), o que torna o processo disputado, marcado por tensões, de grande interesse 

e repercussão nacionais26. 

Na verdade, além dos atores oficiais (presidente27 e Senado), os mais impor-

tantes participantes desse debate que buscam influenciar na escolha são divididos por Baum 

(1987:53) em três categorias: (1) a ABA – American Bar Association28 – e a comunidade jurídica; 

(2) os grupos de interesse não-jurídicos; (3) os próprios membros da Suprema Corte29.

De forma sistematizada, levando-se em conta a complexidade do processo, 

pode-se dizer que os presidentes fazem as escolhas considerando uma série de variáveis. 

“Essas considerações podem ser colocadas em quatro categorias gerais: critérios ‘objeti-

vos’ de competência e ética, preferências políticas, recompensa a associados políticos e 

pessoais e a busca de futuro apoio político” (BAUM, 1987: 64). Por sua vez, o Senado as 

avalia, confirmando ou rejeitando a nomeação30. “Em geral, contudo, quando o Senado e 

a presidência são controlados pelo mesmo partido político, as rejeições se colocam como 

raras exceções, excluindo-se daí óbvia ausência de qualificação ou um passado pessoal 

ou político de máculas” (HALL, 1982: 597)31. 

25 Destaca-se que a cláusula 3 do referido dispositivo permite que o Presidente faça nomeações temporárias para as vagas ocorridas 

durante o recesso do Senado, que tem seu termo no fim da sessão seguinte.
26 A fim de se evidenciar a dimensão da questão, registre-se o debate nacional em torno da indicação rejeitada do Juiz Robert Bork, 

em 1987, especialmente por conta de suas fortes convicções conservadoras. Para um relato da verdadeira batalha em torno da 

nomeação de Bork para a Suprema Corte, ver Bork, 1990.
27 No caso do presidente, ele é assessorado pelo Ministério da Justiça (Justice Department), em especial pelo advogado-geral (attorney 

general) e ainda pela equipe da Casa Branca.
28 Guardadas as devidas proporções, poderíamos dizer que a ABA se aproxima da nossa OAB.
29 Para um estudo mais aprofundado sobre o papel desempenhado por cada um desses participantes, ver BAUM (1987: 52-74).
30 De 1789 a meados de 1992, o Senado dos EUA rejeitou 28 das 143 nomeações presidenciais. A respeito das razões dessas rejeições, ver HALL 

(1992: 596-7). É interessante observar que o sistema de recrutamento de ministros para o Supremo Tribunal Federal segue o mesmo modelo 

formal norte-americano. Entretanto, o desempenho do Senado brasileiro tem se mostrado insuficiente, quase como um mero órgão ratificador 

das indicações do presidente, já que não há registros históricos de recusa a alguém que tenha sido indicado. Por outro lado, a sociedade brasileira 

tem se revelado apática e alheia ao processo em si. Como tentativa de ruptura desse alijamento, a Associação dos Juízes Federais – AJUFE –, 

em 2000, por conta da ocorrência de uma vaga no Supremo, liderou uma consulta entre os juízes federais de todo o país para a elaboração de 

lista tríplice a ser encaminhada à Presidência da República. Entre os indicados, constava a juíza do TRF da 4ª Região – Ellen Gracie Northfleet 

–, que por fim acabou sendo nomeada pelo presidente da República como a primeira mulher a ocupar uma vaga no Supremo. 
31 Recomenda-se a bibliografia indicada como uma fonte de maiores estudos sobre a complexidade do processo de escolha, em especial 

BAUM (1987), ABRAHAM (1991) e HALL (1992).
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Percebe-se assim que o processo de escolha é um eminentemente político, 

marcado por disputas entre as grandes forças político-partidárias dominantes na demo-

cracia norte-americana, mas com a supremacia do Executivo. É mais um mecanismo que 

decorre do sistema de freios e contrapesos do federalismo norte-americano.

Ainda em relação ao plano orgânico da corte, não se pode deixar de men-

cionar outros aspectos que dizem respeito, mais propriamente, à permanência no cargo, 

às garantias e ao impedimento de seus membros – e que se relacionam diretamente com 

os atributos da independência e imparcialidade do Poder Judiciário.

Os Justices servem na corte de forma vitalícia. Portanto, não há mandato 

nem mesmo uma idade limite32 para o seu afastamento/aposentadoria compulsória.  

Entretanto, é necessário que ele mantenha good behaviour – isto é, que sirva bem à nação 

para que possa permanecer no cargo. 

Há ainda a possibilidade de o juiz ser destituído do cargo pelo processo 

de impeachment33 (crime de responsabilidade)34, por traição, suborno e outros crimes 

sérios, conforme estabelecido no art. 2º, seção IV – aliás, essa possibilidade de afasta-

mento aplica-se a todos os juízes americanos. Entretanto, na prática o expediente, como 

instrumento de pressão política, tem sido desacreditado35. 

Dessa forma, a vitaliciedade é entendida como uma garantia funcional 

ou prerrogativa da magistratura, que tem por fim preservar a independência do Poder 

Judiciário36. O sistema norte-americano também adota uma outra prerrogativa: a irre-

dutibilidade de remuneração. Enquanto exercerem seus cargos, os juízes não poderão 

ter sua remuneração reduzida.37

Por fim, quanto às incompatibilidades, que funcionam como garantia da 

imparcialidade da magistratura, deve-se ressalvar que tem sido adotado um sistema 

bastante rígido, fundado no princípio da separação dos poderes, que implica a im-

possibilidade de acumulação do cargo de Justice com qualquer outro cargo na esfera 

do Executivo ou do Legislativo. Ou seja, se um detentor de um cargo executivo ou 

32 No caso do nosso Supremo Tribunal Federal, embora os cargos também sejam vitalícios, a Constituição exige a aposentadoria 

compulsória aos 70 anos ou por invalidez (art. 93, IV).
33 Para maiores informações, consultar BAUM (1987: 104 e ss). 
34 A Lei nº 1.079/50 prevê no art. 39 as hipóteses de crime de responsabilidade cometido por ministro do STF. 
35 Schwartz (1966: 37) registra que “embora tenha havido casos em que juízes americanos foram destituídos por impeachment, 

contudo, desde o fracasso, no começo do século [séc. XIX], da tentativa de se remover por impeachment um juiz da Suprema Corte 

porque suas opiniões se opunham às do partido dominante no Congresso, tem havido pouca probabilidade de impeachment de juízes 

americanos por motivos políticos”. Essa mesma ressalva é feita por BAUM (1987: 105).
36 Sobre as garantias do Poder Judiciário no Brasil, consultar José Afonso da Silva (1995: 545 e ss).
37 A nossa constituição, além de consagrar a vitaliciedade e a irredutibilidade de remuneração, também estabelece uma 3ª garantia: 

a inamovibilidade (ver art. 95, incisos I, II e III).
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legislativo for nomeado para a magistratura, a hipótese será de renúncia ao cargo 

não-judicial (SCHWARTZ, 1966; BAUM, 1987) 38.

3. A Suprema Corte, de Rehnquist a Roberts

Atualmente, a Suprema Corte é composta por nove Justices, mas nem sem-

pre foi assim. Inicialmente, o primeiro diploma editado com a finalidade de estruturar 

a Corte – o Judiciary Act, de 1789 – previa uma corte com seis membros. E em 1790, sob 

a presidência do então chief justice John Jay, a Suprema Corte reuniu-se pela primeira 

vez na capital, Washington.

Posteriormente, outras leis alteraram a composição da corte, até que final-

mente em 1869 foi realizada uma mudança definitiva para nove membros – o que desde então 

tem sido observado. Na verdade, essas “mudanças foram feitas, em parte, para acomodar 

os deveres dos juízes nos tribunais federais inferiores e, em parte, para servir a objetivos 

partidários e de políticas do Presidente do País e do Congresso” (BAUM, 1987: 29).

A corte possui um presidente chamado de chief justice e os demais juízes 

são os associate justices. O papel do chief justice é estratégico, sendo um cargo vitalício 

e de nomeação direta do Presidente da República39. Além de exercer funções intimamente 

ligadas à corte, como presidir as sessões públicas e as conferências, ele também desem-

penha deveres junto ao sistema judiciário federal. “Alguns presidentes da Corte procura-

ram exercer lideranças no sistema jurídico em geral. Warren Burger foi particularmente 

atuante a este respeito, servindo como eloqüente defensor de causas como a reforma 

penitenciária e novas abordagens do preparo de advogados” (BAUM, 1987: 32). Tanto que 

a historiografia da Corte tem sido sistematizada em razão de seus chiefs justice, daí se 

fala na Corte de Marshall, na Corte de Warren40, na Corte de Burger, etc.41.

38 É o parágrafo único do art. 95 da CF que estabelece as incompatibilidades da magistratura brasileira. Diz o dispositivo que aos 

juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; receber, a qualquer título 

ou pretexto, custas ou participação em processo; e dedicar-se à atividade político-partidária.
39 “[...] quando ocorre a vaga de chief justice, o presidente dos EUA indicará alguns dos juízes como Presidente; ou indica uma nova 

pessoa para o presidente da Suprema Corte. Nesse caso, o procedimento de nomeação deverá passar pelo Senado, que, por maioria 

simples, deverá aprovar o nome do candidato para ingresso na Corte Suprema” (Moraes, 2000: 89). Esta última hipótese foi a que 

ocorreu na nomeação recente do Justice Jonh Roberts após o falecimento de William Rehnquist. Destaca BAUM (1987: 52) que “[n]a 

maior parte das vezes, os presidentes têm seguido a última opção, principalmente para ter um campo mais amplo para escolher 

este importante líder.”
40 No período da presidência do chief justice Earl Warren (1953-1969), a corte desempenhou um papel expressivo no desenvolvimento e 

proteção dos direitos fundamentais (Boechat, 1986). Como exemplo da relevância de sua atuação, “[...] a Corte de Warren reafirmou 

a consagração do habeas corpus como instrumento de proteção à liberdade pessoal e da própria sociedade [Smith v. Bennet (365 U.S. 

708, 713 – 1961) entre outros]” (Moraes, 2000: 108).
41 Para maiores informações, consultar SCHWARTZ (1993).
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Em 3 de setembro de 2005, faleceu o 16º chief justice dos Estados Unidos, 

William Rehnquist, após 33 anos servindo na Suprema Corte, sendo 19 como chief justice, 

indicado pelo então presidente Ronald Reagan. 

Rehnquist levou a corte a adotar posições federalistas mais fortes e, sob 

um certo ângulo, mais conservadoras, restaurando a “soberania” dos estados em face 

do Poder Central. Ele também reforçou os direitos dos estados-membros e acelerou as 

execuções de pena de morte.

Os chamados “Federalist Five” – Rehnquist, O’Connor, Scalia, Kennedy e 

Thomas – bloquearam vários esforços do Congresso para sujeitar os governos estaduais, 

através de leis que protegeriam as mulheres contra a violência doméstica, que baniriam as 

armas das proximidades das escolas e que proibiriam a discriminação contra trabalhadores 

com deficiências. Para este grupo de juízes da Suprema Corte, essas questões seriam 

mais bem tratadas em nível local. Quem apoiava essas decisões destacava a coragem da 

corte de restaurar um balanço apropriado de poder político entre a União e os estados-

membros. Já os críticos diziam que a Suprema Corte tentava derrubar a supremacia do 

governo federal, o qual tinha sido estabelecida desde a vitória na Guerra Civil. 

Limitar o Poder Legislativo federal e fazer respeitar o Poder Legislativo 

dos estados era o objetivo. Rehnquist apoiava a autonomia estadual com tanto vigor 

que chegou a votar contra a derrubada de uma lei da Califórnia, que proibia a posse de 

maconha em casa para uso medicinal. Neste caso, foi abandonado em posição minoritária 

por seus companheiros de decisão, os juízes Anthony Kennedy e Antonin Scalia. 

Os “Rehnquist Five”, que defenderam a limitação da interferência do  

Poder Central, às vezes também se dividiam. E emergia o antigo “Lone Ranger” – alcunha 

que Rehnquist recebeu em sua nomeação para a corte, na qual à época prevalecia um 

entendimento mais afinado com a agenda liberal –, com o chief justice isolado em suas 

opiniões divergentes.

Rehnquist era certamente um homem de fortes convicções, com idéias bem 

determinadas e tido como um conservador por grande parte dos cidadãos norte-ameri-

canos. Em breve retrospectiva dos seus últimos anos da atuação na corte, bem se vê a 

firmeza do juiz. Em 2003, a Suprema Corte preservou a ação afirmativa na admissão das 

universidades e derrubou leis que tratavam de criminalizar o sexo entre homossexuais. 

Em ambas as deliberações, Rehnquist foi voto vencido. Ele também discordou da maio-

ria quando esta decidiu que o governo não podia deter indefinidamente os suspeitos de 

terrorismo e negar a eles o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, a maioria “Rehnquist 

Five” prevaleceu, em 2002, para permitir o uso de um programa de taxas escolares em 

Cleveland para pagamento de ensino religioso. Já em 2000, numa decisão importantíssima 
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que reafirmava o caráter de precedente a ser seguido, a Suprema Corte, por 7 votos a 2,  

manteve a decisão Miranda – que assegura, entre outras garantias, o direito de ficar calado 

–, com Rehnquist escrevendo a opinião da maioria e Scalia e Thomas divergindo. 

Este é parte do legado que caberá ao sucessor da Rehnquist Court: conso-

lidar a visão republicana de mundo – reforçando uma atuação conservadora – ou permitir 

à Corte assumir um outro papel.

  Na ausência do chief justice, o presidente George W. Bush deveria então 

escolher um juiz, em cujas mãos repousaria a autoridade e a majestade da lei, uma 

vez que as decisões da Suprema Corte afetam a vida dos norte-americanos e às vezes 

a dos demais habitantes do planeta. Bush afirmou que a pessoa deveria ter credenciais 

exemplares e a maior integridade; uma pessoa que aplicaria fielmente a Constituição e 

manteria a promessa dos Pais Fundadores de promover a justiça sob a lei. 

O escolhido foi John G. Roberts Jr., juiz da Corte de Apelação do Dis-

trito de Colúmbia, considerada a mais importante do país. Ele é casado, católico 

praticante, tem 50 anos e 2 filhos adotados. Nascido em Buffalo, foi criado no estado 

de Indiana. Cursou o Harvard College e a Harvard Law School, sendo considerado um 

dos mais talentosos advogados dos EUA, especializado em cortes superiores. Também 

é amplamente reconhecido no meio jurídico por seu intelecto, senso de justiça e 

decência pessoal. Quando nomeado em 2001 para a Corte de Colúmbia, foi apoiado 

por mais de 150 juristas de diversas posições políticas, que enviaram uma carta ao 

Comitê de Justiça do Senado revelando as credenciais e solicitando a confirmação da 

candidatura de Roberts pelo Senado.

Para o presidente Bush, John Roberts tem as qualidades que os americanos 

esperam de um juiz: independência, sabedoria, senso de equidade e civilidade, além 

de adotar uma postura de respeito à supremacia da lei e garantia da liberdade de todo 

cidadão. Para o chefe do Poder Executivo, o indicado não deverá legislar a partir da Su-

prema Corte, limitando-se a aplicar a Constituição e as leis. Essa expectativa se confirma 

em tese, pois em 2003, nas audiências perante o Senado, o juiz Roberts afirmou preferir 

“impartiality over predictability” (imparcialidade em vez de previsibilidade).

Além de suas fortes qualificações intelectuais, John Roberts apresenta 

uma biografia política muito interessante e bem próxima aos governos republicanos.  

Foi assessor de William Rehnquist (1980-81), assistente especial do Procurador-Geral dos EUA 

no Governo Reagan (1981-82) e depois conselheiro associado do próprio Reagan (1982-86).  

Entre 1986 e 1989, foi associado no escritório Hogan & Hartson. Entre 1989 e 1993, foi 

o principal assessor e segundo em comando do solicitor general (similar à figura brasi-

leira do Advogado-Geral da União), Kenneth Starr, que anos mais tarde ficaria conhecido 
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como o promotor do processo de impeachment do presidente Clinton. Entre 1993 e 2003,  

John Roberts tornou-se sócio da Hogan & Hartson.

O presidente Bush, assim como seus antecessores, tem a clara noção 

de que a nomeação de um chief justice pode ser o seu legado para a sociedade 

norte-americana. Quase tudo o que um presidente realiza pode ser, de certa forma, 

desfeito pelo Legislativo ou por outro presidente, mas não a indicação e a aprovação 

de um chief justice.

Quando Bush foi reeleito, a coalizão conservadora esperava a nomeação de 

Antonin Scalia ou Clarence Thomas para chief justice, assim que Rehnquist se aposentasse. 

Esses eram os mais eminentes representantes do conservadorismo judicial na Suprema 

Corte. Entretanto, o próprio Clarence Thomas reconheceu que a nomeação de um dos 

dois seria uma difícil batalha política, que certamente acabaria com muito mais do que 

os 22 votos contrários dados a John Roberts. 

Embora o 17º chief justice tenha se mostrado, até o momento, um  

“conservador confiável”, ele não tem conseguido minar os avanços liberais do constitu-

cionalismo norte-americano, como o direito ao aborto e à ação afirmativa. Constatamos 

que ele comunga da ideologia dos justices Scalia, Thomas e Alito, referendando algumas 

de suas credenciais, quer como membro da Sociedade Federalista quer como integrante 

das equipes de Ronald Reagan, Bush (pai) e Kenneth Starr. 

Por outro lado, a maioria dos cidadãos norte-americanos espera que o 

presidente da Suprema Corte mantenha a sua mente aberta nos casos judiciais que 

chegarão ao seu conhecimento, com receptividade aos diversos argumentos oferecidos, 

levando em consideração a visão dos seus colegas e respeitando o texto escrito, a história,  

os precedentes, o contexto e os fatos que importam para a decisão. 

4. A Corte Dividida

Atualmente, pode-se dizer que a Suprema Corte encontra-se dividida.  

De um lado o grupo de juízes considerados liberais – David Souter, Ruth Bader Ginsburg e 

Stephen Breyer –, liderados pelo decano do tribunal, John Paul Stevens. Do outro, o bloco 

conservador, liderado pelo chief justice John Roberts e composto pelos juízes Antonin 

Scalia, Clarence Thomas e Samuel Alito.

Com esta composição, a maioria obtida é freqüentemente apertada nos 

temas polêmicos. Daí o papel desempenhado pelo justice Anthony Kennedy ganha rele-

vo nas decisões acerca desses temas. Este juiz é um conservador moderado, originário 

do estado da Califórnia, indicado para o tribunal pelo ex-presidente Ronald Reagan.  
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Kennedy atualmente é considerado o “swing vote” no tribunal, posição que dividia com 

Sandra Day O’Connor até a aposentadoria desta em janeiro de 2006.

Esta situação não é nova, pois antes de O’Connor e Kennedy, Lewis Powell 

já tinha desempenhado este papel central no desempate de questões controvertidas 

levadas ao conhecimento da Suprema Corte.

Com quatro juízes conservadores alinhados à direita e quatro liberais à 

esquerda, o voto de Kennedy, em casos tormentosos, assegura a prevalência do seu ponto 

de vista. Seu posicionamento é acompanhado com atenção pelos demais juízes e pelos 

estudiosos da Suprema Corte, principalmente porque não se atribui a ele uma filosofia 

jurídica clara, chegando alguns a afirmar que seu posicionamento é imprevisível, podendo 

mudar de um caso judicial para outro. Vejamos algumas decisões:

− Em um processo em que se discutia o mapa congressual do estado do Texas, com 

possíveis prejuízos às minorias étnicas, Kennedy votou com Scalia, Roberts e Alito, 

mantendo a legislação estadual. 

− Da mesma forma, acompanhou o bloco conservador em um rumoroso caso acerca da 

aplicação da pena de morte a um indivíduo no Kansas.

− Ele acompanhou o bloco liberal, votando a favor dos direitos dos homossexuais, do direito 

ao aborto (contra as restrições) e contra a obrigatoriedade de provas nas escolas.

− Os liberais, com o suporte de Kennedy, julgaram inconstitucional uma burla policial 

feita na residência de suspeitos de terrorismo, porque a polícia não tinha obtido o 

consentimento dos dois ocupantes do domicílio. Esta decisão derrubou o entendimen-

to dos tribunais militares encarregados de julgar os acusados da prática de atos de 

terrorismo nos EUA.

− Em várias decisões, Kennedy tem citado a legislação de outros países para justificar 

suas posições acerca da pena de morte para adolescentes e também  quando do exame 

de leis estaduais que consideravam a prática de certos atos sexuais, como atos de 

sodomia, e, portanto, ilegais. 

Por essas posições, alguns conservadores atualmente chegam a sugerir o 

impedimento do juiz Kennedy, considerando-o um traidor do amplo movimento que levou 

Ronald Reagan e George Bush (pai) à presidência dos Estados Unidos.

Em outra questão altamente polêmica nos dias atuais, Kennedy aliou-se 

ao grupo de juízes liberais e condenou, por 5 a 4, o governo Bush por sua inação em 

questões ambientais, chamando a atenção para o perigo que corre a humanidade com o 

aquecimento global.

Outro caso que chamou a atenção dos meios de comunicação em todo o 

mundo foi o dos prisioneiros da base naval de Guantánamo, em Cuba, que acusados de 
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casos de terrorismo, desafiaram a sua detenção por longo e indefinido prazo e requere-

ram a audição de seus argumentos pela Suprema Corte (habeas corpus review). O juiz 

Stevens tinha sido o autor de duas decisões anteriores que outorgaram alguma proteção 

legal a esses prisioneiros.

Em 2006, foi aprovada uma lei que limitou a jurisdição da corte para co-

nhecer de feitos formulados pelos indivíduos conhecidos como “enemy combatants”.

Esta lei foi uma resposta direta à decisão da Suprema Corte que derrubou 

os planos do Governo Bush de limitar o julgamento destes prisioneiros a tribunais milita-

res, uma vez que os justices decidiram em 2004 que os combatentes inimigos presos em 

Guantánamo poderiam apelar para os tribunais federais.

A partir desse ponto, o presidente e o Congresso – na época, ainda com 

maioria republicana nas duas casas – resolveram limitar o acesso desses detentos às 

cortes federais.

Nos casos mais recentes – Bounemediene v. Bush (06-1.195) e Al Odah  

v. U.S. (06-1.196) – a Suprema Corte, por 6 votos a 3, denegou a apelação dos dois grupos 

de prisioneiros.

Stevens e Kennedy juntaram-se ao bloco conservador. O que causou espan-

to foi o aparente voto contraditório do mais liberal dos justices, juntando-se a Scalia, 

Roberts, Thomas e Alito. Parece, porém, ter sido uma estratégia.

Sabe-se que bastariam quatro votos dos justices para obrigar a corte a ouvir 

os argumentos dos detentos de Guantánamo, mas somente com cinco votos poderia ser 

dado provimento ao recurso, julgando procedente o pedido.

Para o decano dos liberais, John Paul Stevens, o justice Anthony Kennedy 

“ainda não estava pronto”, e naquele momento não seria o 5º voto necessário.

Extremamente interessante é o fato de que Stevens e Kennedy formula-

ram uma pequena declaração conjunta afirmando ser ainda prematuro à Suprema Corte 

conhecer das demandas naquele momento.

O tribunal sugeriu que os apelos dos detentos podem vir a ser ouvidos, uma 

vez que seus argumentos já tinham sido apresentados aos tribunais inferiores, nos termos 

da decisão escrita por Stevens e Kennedy: 

Despite the obvious importance of the issues raised in these cases, 
we are persuades that traditional rules governing our decision 
of constitutional questions […] and our practice of requiring the 
exhaustion of available remedies as a precondition to accepting 
jurisdiction of habeas corpus […] make it appropriate to deny these 
petitions at this time.
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Como vemos, não há muitos motivos para o Departamento de Justiça 

comemorar a decisão da Suprema Corte como uma vitória da Administração Bush, pois 

ainda não se tem com clareza uma decisão de mérito que estabeleça, no caso, os direitos 

que prevalecerão.

5. Conclusão

É certo que a corte desempenha um papel de extrema relevância, pelo 

menos em dois níveis. Sua participação no jogo dos arranjos sociopolíticos da sociedade 

norte-americana tem sido considerada determinante por estabelecer o significado do que 

seja a Constituição dos EUA, especialmente nas questões de difícil solução, interferindo 

no próprio desenho da política norte-americana. 

A Corte Suprema tem, ao longo da história, desempenhado um importante 

papel na consolidação e construção de institutos jurídicos que vêm servindo de referência 

para outras ordens jurídicas, como a idéia de devido processo legal (due process of law) 

e de igualdade vs. discriminação (equal protection of the laws).

E, através destas notas acerca da Suprema Corte, percebe-se sua enverga-

dura e importância para o sistema constitucional norte-americano e a contribuição que 

ela traz para o constitucionalismo ocidental contemporâneo. 

Por outro lado, também a corte desperta expectativas em relação a seu 

futuro e ao papel que desempenhará sobre os direitos humanos e sobre a própria de-

mocracia, em um mundo globalizado, multicultural, plural, fragmentado e assustado 

com o terrorismo.
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