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STF indica Carmén Lúcia para vaga de Joaquim Barbosa
no TSE

MÁRCIO FALCÃO
da Folha Online, em Brasília

O STF (Supremo Tribunal Federal) elegeu hoje a ministra Carmén
Lúcia Rocha para a vaga de Joaquim Barbosa no TSE (Tribunal
Superior Eleitoral). Por problemas de saúde, Barbosa renunciou
ontem à vaga.

Ela disputou a indicação com Marco Aurélio Mello, que recebeu um
voto. Carmén Lúcia recebeu oito votos.

Em 2006, Carmem Lúcia foi
indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para
compor o STF (Supremo Tribunal Federal).

A ministra foi a segunda mulher a ocupar uma vaga da mais
alta Corte de Justiça do país. Cármen Lúcia era procuradora
de Minas Gerais e professora titular de Direito Constitucional
da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade
Católica (PUC) de Minas Gerais

O TSE é composto por sete membros, com mandatos de
dois anos. Três deles ministros são eleitos entre os membros
do STF. Outros dois são eleitos entre os membros do STJ
(Superior Tribunal de Justiça). E dois são nomeados pelo
presidente da República --escolhidos entre seis advogados
indicados pelo Supremo.

Para cada ministro efetivo é eleito um substituto, escolhido
pelo mesmo processo e advindo da mesma origem.

Atualmente, os ministros do Supremo que atuam no TSE como efetivos são: Carlos Ayres Britto
(presidente) e Ricardo Lewandowski. Os ministros Marco Aurélio e Ellen Gracie são seus
substitutos. Carmén Lúcia era substituta, mas agora passa a ser titular.

Com a renúncia de Barbosa, Lewandowski comandará em 2010 o processo eleitoral.
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Leia mais sobre o caso Battisti
Com voto de Mendes, STF decide pela extradição de Battisti para a Itália
Italianos realizam protesto em frente a consulado do Brasil por extradição de Battisti
Lula avalia que foi mal informado sobre repercussão de refúgio a Battisti

Outras notícias de política
Petista usa Twitter para criticar propaganda do PSDB que explora apagão
Oposição convida Dilma, Lobão e entidade Cobra Coral para explicarem apagão
Fragoso e D'Urso disputam voto a voto presidência da OAB-SP
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Leia mais sobre o caso Battisti
Navegue no melhor roteiro de cultura e diversão da internet
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1. Temer nega ter recebido propina de construtora
e chama denúncia de infâmia

2. Camargo Corrêa deu propina a 200 políticos, diz
PF

3. Ex-secretário de Arruda diz que gravou porque
foi traído

4. Tarso nega caráter eleitoral em investigação
contra Arruda e diz que denúncias são graves

5. Expulsão de Arruda do DEM já está certa, diz
Caiado
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Comentários dos leitores  Ocultar

 Pasqual Evangelista  (5) 26/11/2009 18h23     

Tem pessoas que não sabem distinguir entre STF e TSE.
O ministro Joaquim Barbosa renunciou ao TSE e não ao Supremo Tribunal Federal.
E ainda falam muitas bobagens. A justiça não de ser feita pela força da opinião publica e sim
pelos ditames da Constituição Federal. Nos meus 64 anos não existe maior maria-vai-com-as-
outras do que pseudos intelectuais que parecem não ter poder de raciocinio próprio.

sem opinião
avalie

 Edelweiss Lyrio (2) 26/11/2009 16h46     

A degradação moral de nossas intituições políticas foram ao fundo poço com a ascenção dos
novos "chefes da câmara e senado,com o beneplácito do chefe dos chefes.

sem opinião
avalie

 Almir Ferreira  (2) 19/11/2009 14h19     

Não gostei da notícia de que o ministro vai renunciar. O Ministro Joaquim Barbosa passa muita
confiança em quem o vê trabalhar. É homem sério, competente e muito digno do cargo que
ocupa. O Brasil perde com isto.

2 opiniões
avalie
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