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RESUMO

Como forma de dar  vazão aos casos que já  tinham jurisprudência consolidada e,

durante a pandemia da covid-19, como método de continuidade da prestação jurisdicional, o

Supremo Tribunal Federal possibilitou a análise de todas as classes processuais no ambiente

virtual, equiparando-o ao seu tradicional  espaço presencial. Apesar das semelhanças com as

fases deliberativas das sessões presenciais, o plenário virtual possui sua dinâmica própria, sem

a superexposição da TV Justiça, o que  possibilita uma utilização diferenciada desse espaço

pelos  agentes  decisórios  do Tribunal.  Partindo,  portanto,  desse novo modelo  decisório  de

julgamento e as razões que o justificam, a ideia do presente trabalho foi verificar o papel do

plenário virtual do STF, de agosto de 2019 até agosto de 2021, no  julgamento de ações de

controle concentrado de constitucionalidade, incluindo também os casos que, por pedidos de

vista, destaque, ou pela atuação do presidente da Corte, não foram concluídos. Os resultados

alcançados a partir da pesquisa quantitativa indicam que a atuação padrão do STF reforça o

protagonismo  legislativo  da  União,  e  que  os  processos  sobre  direitos  fundamentais  são

aqueles que mais demandam reflexão pelo colegiado.

PALAVRAS-CHAVE: Supremo  Tribunal  Federal;  Plenário  virtual;  Controle  de

constitucionalidade; Destaque; Pesquisa empírica; Resultados.
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ABSTRACT

As a way to  give vent  to  cases  that  already had consolidated  jurisprudence  and,

during  the  covid-19  pandemic,  as  a  method  of  continuity  of  jurisdictional  provision,  the

Brazilian Supreme Court (STF) made it possible to analyze all procedural classes in its virtual

environment, making it equal to your traditional face-to-face space. Despite the similarities

with  the  deliberative  phases  of  the  face-to-face  sessions,  the  virtual  plenary  has  its  own

dynamics, without the overexposure of TV Justiça, which allows a differentiated use of this

space by the decision-making agents of the Court. Based, therefore, on this new decision-

making model of judgment and the reasons that justify it, the idea of this paper was to verify

the role of the STF's virtual plenary, from August 2019 to August 2021, in the judgment of

constitutional review actions, also including cases that, due to requests for a view, detach, or

the actions of the president of the Court, were not concluded. The results obtained from the

quantitative research indicate that the standard performance of the STF reinforces the Union's

legislative protagonism, and that processes on fundamental rights are those that most demand

reflection by the Court.

KEYWORDS: Brazilian Supreme Court;  Virtual  Plenary;  Constitutional  Review;

Detach; Empirical research; results.
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Introdução

A Constituição  Federal  de 1988 é fruto de uma sociedade que voltava a respirar

democracia  após  21  anos  de  ditadura  militar.  Convocada  pela  Emenda  nº  26/1985  à

Constituição de 1967/1969, a Assembleia Nacional Constituinte reunia em seu corpo tanto

parlamentares eleitos em 1986, com a missão de elaborar o novo texto constitucional, quanto

senadores eleitos em 1982, isto é, ainda sob o regime anterior e sem esse objetivo1.

Durante  seu  funcionamento,  a  Constituinte  recebeu,  em  audiências  públicas,

ministros,  governadores,  indígenas,  sindicalistas,  acadêmicos,  bem  como  outras  minorias

organizadas  (CARVALHO,  2017,  p.  22).  Por  meio  de  “emendas  populares”,  foram

encaminhadas propostas com mais de 12 milhões de assinaturas (SCHWARCZ; STARLING,

2015, p. 488). E nos bastidores, era influenciada por toda sorte de interesses: de ministros do

Supremo Tribunal Federal (KOERNER; FREITAS, 2013), do Presidente da República, dos

militares,  dos meios de comunicação e de várias corporações profissionais (CARVALHO,

2017, p. 51-341). Tantos eram os interesses representados na Constituinte, e tão aguerridos os

embates entre os parlamentares sobre o que entraria no texto final, que não faltam referências

à regulamentação de vários dispositivos constitucionais “na forma da lei”2.

O  resultado  desse  processo  foi  uma  Constituição  com  sólido  rol  de  direitos  e

garantias individuais e sociais,  que reserva as principais competências legislativas de forma

privativa  para  a  União,  e  contém  regras  demasiadamente  específicas  sobre  servidores

públicos,  sistema  tributário  e  previdência  social,  mas  que  também  versa  sobre  desporto,

família e política urbana, para exemplificar.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  por  sua  vez,  foi  definido  como  o  guardião  dessa

Constituição. Além de poder declarar, direta ou incidentalmente, a inconstitucionalidade de

leis  ou  atos  normativos3,  o  art.  102  da  Carta  da  República  também  atribuiu  à  Corte  o

julgamento de infrações penais comuns de autoridades com foro por prerrogativa de função,

conflitos federativos, extradições, reclamações, habeas corpus, mandados de segurança, bem

como de outras ações4. Os múltiplos canais de acesso possibilitaram o incremento da chamada

1 A Constituinte, ao mesmo tempo que elaborava a nova Constituição, funcionava como Congresso
Nacional. As consequências da adoção desse modelo se refletem no texto aprovado em 05.10.1988,
que possui matérias típicas da legislação ordinária. Ver BARROSO, 2018, p. 494-499.
2 Como confessou o Deputado Constituinte Nelson Jobim, a panaceia para as divergências foi a
ambiguidade. Ver CARVALHO, 2017, p. 211.
3 A Constituição de 1988 também ampliou o rol de legitimados para provocar o controle concentrado
e abstrato de constitucionalidade, que até então era monopólio do Procurador-Geral da República,
demissível ad nutum pelo Presidente da República. Vide art. 103 da Constituição Federal de 1988.
4 Ver art. 102 da Constituição Federal.
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crise  numérica  do  Supremo  Tribunal  Federal,  com  impacto  direto  na  qualidade  e

tempestividade da sua prestação jurisdicional.

Para enfrentar essa crise, para além da construção de uma autêntica jurisprudência

defensiva, justificada pela falta de capacidade institucional, pela dimensão da sua estrutura

funcional, e pelo volume de demandas apresentadas a Corte, diversos filtros foram criados. A

nível constitucional, a EC nº 45/2004 estabeleceu a exigência da repercussão geral da questão

para a admissibilidade do recurso extraordinário (art. 102, §3º, da CF). Ou seja, não bastaria

para o recorrente indicar o dispositivo da Constituição tido como violado para que seu recurso

fosse conhecido, seria necessário também demonstrar a importância do tema constitucional

sob  o  ponto  de  vista  econômico,  político,  social  ou  jurídico,  de  modo  a  ultrapassar  os

interesses subjetivos da causa5. Ainda assim, os ministros do STF poderiam recusar o recurso,

mediante manifestação de dois terços de seus membros6.

A definição do que é repercussão geral foi definida apenas com a Lei nº 11.418/2006,

que modificou o Código de Processo Civil então vigente para regulamentar o art. 102, §3º, da

Constituição. Além de modificar a lei processual, o diploma incumbiu ao STF, por meio de

seu  regimento  interno,  a  tarefa  de  produzir  as  normas  necessárias  à  implementação  do

requisito de admissibilidade dos REs, o que foi feito, inicialmente, com a Emenda Regimental

nº  21/2007.  Surgia,  então,  o  plenário  virtual  do  Supremo  Tribunal  Federal,  como  arena

decisória dedicada ao processamento e julgamento da repercussão geral.

No entanto, não obstante a atribuição de uma competência muito estrita, voltada ao

julgamento da preliminar da repercussão geral,  o plenário virtual passou por significativas

alterações  normativas  e  pela  ampliação  da  sua  competência.  E  hoje,  verifica-se  que  o

ambiente  virtual  tem  uma  atuação  muito  mais  ampla, a  exemplo:  95,5%  das  decisões

colegiadas  em 2020  foram tomadas  em sessões  virtuais,  inclusive  em  ações  de  controle

concentrado7. 

Essa crescente aposta no plenário virtual como locus decisório tem como objetivo o

aumento da produtividade  e  da colegialidade  do Tribunal,  considerando que o tempo das

turmas  e  do  plenário  presencial  são  escassos  e  que  são  crescentes  as  críticas  à  atuação

individual  dos  ministros  do  STF,  aliada  ao  contexto  da  pandemia,  que  exigiu  respostas

5 Art. 543-A, § 1º, do CPC/1973, com a redação dada pela Lei nº 11.418/2006.
6 Luiz Guilherme Marinoni sustenta que uma vez demonstrado pelo recorrente a presença do binômio
relevância + transcendência na questão constitucional, não há discricionariedade no julgamento da
repercussão geral pelo STF. Ver MARINONI; MITIDIERO; SARLET, 2021, p. 476. 
7 Dado  obtido  no  Seminário  de  Pesquisas  Empíricas  aplicadas  a  Políticas  Judiciárias,  na
apresentação dos resultados preliminares da pesquisa empírica realizada pela Secretaria de Altos
Estudos do Supremo Tribunal Federal. Ver SEMINÁRIOS, 2021.
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procedimentais  rápidas do Tribunal para assegurar a continuidade da prestação do serviço

jurisdicional.

No entanto,  essa mudança de local  de julgamento  também não passa incólume a

outros  questionamentos:  queda de  publicidade,  de  participação  dos  advogados  (CAPUTO

BASTOS, 2020),  de desempenho deliberativo (PEREIRA, 2020) e a  ausência de critérios

claros para a escolha desse ambiente (GOMES, 2020).

Considerando esse cenário, normativo e da prática jurisdicional, a presente pesquisa,

tem por objetivo  compreender o papel do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal no

controle concentrado de constitucionalidade.

Para tanto, o trabalho será dividido em duas partes: na primeira, será feito um breve

histórico do sistema, desde seu surgimento até hoje, explicando como funciona seu processo

decisório. Já na segunda parte, será feita uma radiografia de todos os casos analisados nos

dois primeiros anos da virtualização do controle concentrado: i) o que foi julgado; ii) quanto

tempo levou para ser apreciado;  iii)  quem ajuizou;  iv) qual ato foi impugnado;  v) qual a

origem da norma; vi) quem pautou; vii) quem pediu vista; viii)  quem destacou; ix) quem

divergiu; x) quem redigiu o acórdão.

Além do que foi apreciado no mérito,  também serão analisadas as cautelares que

foram pautadas e julgadas, bem como aquilo que não foi julgado, seja porque houve pedido de

vista, de destaque ou porque o presidente da Corte suspendeu a sessão.

Com esses  resultados,  será  possível  verificar  se  o  ambiente  virtual  do  Supremo

realmente está sendo utilizado para reafirmar a jurisprudência consolidada da Corte no âmbito

do  controle  concentrado  de  constitucionalidade,  ou  se  o  novo  espaço  de  deliberação  foi

utilizado para julgar casos com desacordos morais razoáveis sem a observação das câmeras da

TV Justiça.
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Capítulo 1 - Metodologia de pesquisa

Para a pesquisa das ações de controle concentrado apreciada no novo formato, foi

analisada  a  pauta  de  julgamentos  virtuais  do  Supremo  Tribunal  Federal,  assim  como  o

andamento processual dos casos, disponíveis no endereço http://portal.stf.jus.br/. A coleta das

informações começou em 16 de novembro de 2020 e foi concluída em 18 de setembro de

2021, percorrendo os campos “Pauta de Julgamento”, “Plenário”8, “Andamentos”, “Peças”, e

“Inteiro teor do acórdão”.

No campo “Pauta de Julgamentos”, está localizada a pauta de todos os julgamentos

que ocorreram em determinado mês. Assim, foram verificadas as pautas de todas as sessões

virtuais  realizadas  de  16.08.2019,  quando foram pautadas  as  primeiras  ações  de  controle

concentrado no ambiente virtual, até 02.08.2021, quando se encerrou a última sessão virtual

do primeiro semestre de julgamentos do Supremo em 2021.

Excluindo as classes processuais que não se tratassem de “ADC”, “ADI” “ADO” e

“ADPF”, ignorando também os agravos regimentais e embargos de declarações nas ações de

controle concentrado, foram encontrados 1166 processos9. Esse recorte foi necessário para

possibilitar um estudo mais cuidadoso dos casos10.

Após verificar quais processos estavam pautados, entrou-se no andamento processual

da  ação,  de  modo  a  depreender  as  seguintes  informações:  data  do  ajuizamento;  classe

processual;  número  da  ação;  relator;  origem;  requerente;  eventual  concessão  de  medida

liminar; resultado final; placar do julgamento; voto do relator; votos divergentes; ausências

nos casos julgados por maioria; data do fim do julgamento e eventuais pedido de vista ou de

destaque. Por outro lado, foi preciso verificar a petição inicial e o inteiro teor do acórdão para

colher os seguintes dados: tipo de ato impugnado; tema principal; tema específico.

Com frequência, ações diretas de inconstitucionalidade questionam dispositivos por

incompatibilidades formais e materiais com a Constituição, tal como indicam mais de uma

norma constitucional violada. Em razão disso, restringiu-se, apenas para fins metodológicos,

um tema de impugnação para cada ação, dando-se preferência às alegações materiais.  Por

8 Apenas o Plenário do STF pode julgar ações de controle concentrado, em razão da cláusula de
reserva de Plenário, prevista no art. 97 da CF, razão pela qual a pauta das turmas não foi objeto da
pesquisa.
9 O valor pode não corresponder à totalidade das ações pautadas pelo Tribunal, uma vez que alguns
processos com pedido de vista ou destaque não disponíveis foram retirados de pauta após o início da
sessão.  Além disso,  há  ações  que,  em razão  de  interrupções  na  sessão  de  julgamento,  foram
pautadas mais de uma vez virtualmente.
10 Apenas nas sessões virtuais de 2019 e 2020, foram proferidas 31.394 decisões colegiadas. Ver
BRASIL, 2020d, p. 41 e BRASIL, 2021a.
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razão semelhante, em ações com mais de um requerente, catalogou-se apenas o primeiro que

aparecia no andamento processual.

Para a delimitação dos temas principais, buscou-se enquadrar o assunto em uma das

grandes searas da Constituição, como administração pública, repartição de competências ou

direitos  individuais,  por  exemplo.  Quanto  aos  temas  específicos,  pretendeu-se  detalhar  o

preceito violado, como concurso público, energia e igualdade,  para ficar dentro dos temas

gerais anteriormente mencionados.

A análise desses processos ocorrerá da seguinte forma: 1) ações julgadas no mérito

pelo Plenário; 2) liminares que foram pautadas para o Pleno; 3) liminares que foram julgadas

pelo colegiado; 3) ações que tiveram seu julgamento suspenso pelo presidente do Tribunal; 4)

ações que tiveram seu julgamento suspenso por pedido de vista e 5) ações que tiveram seu

julgamento suspenso por pedido de destaque.

Por meio desta pesquisa quantitativa, busca-se entender o que está sendo analisado

nas ações de controle concentrado no ambiente virtual de julgamento do Supremo Tribunal

Federal.

Destaca-se  que  não se  inclui  no  objeto  desta  pesquisa  a  análise  da  performance

deliberativa do julgamento colegiado. Os dados serão apresentados a respeito da dinâmica do

colegiado, mas não serão tratados para uma análise específica de casos.
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Capítulo  2  -  O  ambiente  virtual  de  julgamento  no  Supremo  Tribunal

Federal

2.1 - A evolução do ambiente virtual

O plenário virtual foi criado para evitar que o tempo do colegiado fosse tomado com

a verificação do requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, e com isso, conspirar

contra sua finalidade, de otimizar a prestação jurisdicional (DIDIER Jr; CUNHA, 2019, p.

449), com dedicação para a deliberação de questões constitucionais.  Para tanto, a Emenda

Regimental nº 21/2007 determinou que a análise da repercussão geral seria feita por meio

virtual, com o voto do relator, tendo os demais ministros o prazo de 20 (vinte) dias corridos

para a manifestação sobre a existência do requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição,

e, salvo na hipótese do pronunciamento de 8 (oito) deles contra a repercussão geral, o recurso

seria admitido.

Com  resultados  positivos  apresentados,  progressivamente,  o  plenário virtual  foi

sendo ampliado.  Com a  ER nº  31/2009,  permitiu-se  ao  relator  levar  ao  ambiente  virtual

questão  infraconstitucional,  para  que  a  decisão  dos  ministros  no  sentido  da  ausência  de

questão constitucional tivesse os mesmos efeitos da ausência de repercussão geral no tema, ou

seja,  impedir  a  chegada  ao  STF  de  recursos  extraordinários  interpostos  que  trouxessem

matéria idêntica àquela rejeitada11. Já com a ER nº 42/2010, o plenário virtual da repercussão

geral deixou de ser um meio apenas para a análise de um requisito de admissibilidade dos

recursos extraordinários,  para permitir  o julgamento de mérito das questões constitucionais,

desde que tratassem-se de casos com reafirmação de jurisprudência.

Por sua vez, a ER nº 51/2016 permitiu o julgamento de agravos internos e embargos

de declaração por meio  virtual, a critério do relator. Com essa mudança, o ambiente virtual

passou a ser o local para o julgamento de recursos interpostos contra as decisões monocráticas

proferidas pelo relator do processo, que são a maioria das decisões proferidas pelo Tribunal,

ou  contra  os  próprios  acórdãos  da  Corte,  em  casos  de  possível  obscuridade,  omissão,

contradição  ou erro  material,  que em algumas situações,  possuem caráter  manifestamente

protelatório. A emenda foi concebida com a missão de diminuir a taxa de congestionamento

de processos e de reduzir o tempo médio de análise dos casos, com o potencial de abranger

11 Art. 324, §2º, do RISTF. Com a redação dada pela ER nº 54/2020, os efeitos da declaração de
infraconstitucionalidade do tema levado ao plenário virtual ficam mais claros.

13



91%  das  decisões  colegiadas  da  Corte,  segundo  estimativas  do  STF  no  ano  de  sua

implementação (BRASIL, 2017a)12.

Três anos depois, com a ER nº 52/2019, publicada em junho daquele ano, o Supremo

ampliou as hipóteses de julgamento por meio  virtual, possibilitando ao relator liberar para

julgamento  em  ambiente  virtual  também  medidas  cautelares  em  ações  de  controle

concentrado, referendos em medidas cautelares e tutelas provisórias, recursos extraordinários

e  agravos  —  mesmo  aqueles  com  repercussão  geral  reconhecida  —  e  demais  classes

processuais, desde que a matéria  discutida tivesse jurisprudência dominante no âmbito do

STF. A ideia foi aumentar a eficiência e produtividade da Corte (BRASIL, 2020d, p. 12 e 82),

com a lógica de um julgamento por precedente, uma vez que o plenário virtual seria utilizado

para discutir  casos com jurisprudência já  consolidada,  o que permitiria  o uso das sessões

presenciais para o debate de temas mais relevantes, sem posicionamento pacífico do STF, ou

seja, para a deliberação de questões constitucionais novas. E, de fato, o salto de produtividade

foi inegável:  diminuição do acervo em 19,12% em relação ao ano anterior  e aumento em

21,74% das decisões colegiadas, tanto de turmas quanto de plenário (BRASIL, 2020d, p. 13).

Chegou  2020,  e  com  ele,  a  crise  causada  pela  covid-19.  Na  semana  em  que  o

Congresso Nacional reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública decorrente do

novo coronavírus, o STF reuniu-se em sessão administrativa, a primeira transmitida ao vivo, e

aprovou a ER nº 53/2020, possibilitando que todos os processos de competência do Tribunal,

a critério do relator, pudessem ser julgados virtualmente13.

Na sessão administrativa, ficou evidenciada a divergência de pontos de vista sobre os

julgamentos  virtuais.  Para o ministro Alexandre  de Morais,  então  membro mais  novo do

Tribunal, era “muito mais importante ao jurisdicionado (...) julgar rapidamente as questões

que não precisam ser tão debatidas do que ficar na fila décadas e décadas uma ação para

que  se  aguarde  que  o  Plenário  a  analise” (PLENO…,  2020),  destacando  que,  segundo

pesquisa realizada por seu gabinete, de agosto de 2019 até aquela data, mais ações diretas de

inconstitucionalidade tinham sido julgadas virtualmente pelo STF que em 6 anos de Plenário

físico.  Já  na  visão do  ministro  Marco  Aurélio,  o  mais  antigo  presente,  a  ampliação  dos

12 Aqui, uma observação importante, permanecia ainda a ideia de se alocar ao plenário virtual a
competência para julgamento de questões já resolvidas, que deram ensejo à construção de uma
jurisprudência, ou questões processuais simples.
13 Com a ER nº 53/2020, também tornou-se possível a sustentação oral no ambiente virtual, o que
não ocorria até então. A Resolução nº 675/2020, que regulamentou a previsão regimental, facultou
aos advogados e  procuradores  a  apresentação  de  questão  de  fato  após  o  início  da  sessão  de
julgamento, que são automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos ministros.

14



julgamentos virtuais ia de encontro à razão de existir do colegiado, que é a troca de ideias

pelos membros da Corte14.

A divergência solitária do  ministro Marco Aurélio quanto à expansão das sessões

virtuais, todavia, não traduzia a excelência desse ambiente. Quando o espaço começou a ser

utilizado para o julgamento de embargos de declaração e agravos regimentais, permitia-se o

voto  por  omissão,  ou  seja,  caso  um  ministro  não  se  manifestasse  na  sessão  virtual,

considerava-se que ele havia acompanhado o voto do relator. Além disso, ementa, relatório e

votos somente eram disponibilizados após a conclusão do julgamento, sem que houvesse a

possibilidade  de sustentação oral  pelas  partes.  Era possível,  ainda,  que  os  jurisdicionados

solicitassem o destaque da sessão virtual, para que o caso fosse julgado presencialmente, no

entanto, esse pedido precisaria ser deferido pelo relator (BRASIL, 2016a).

Esses  pontos  não  foram alterados  em 2019,  quando  possibilitou-se  que  todas  as

classes  processuais  pudessem ser  analisadas  no  ambiente  virtual.  Gradualmente,  algumas

mudanças  foram feitas,  como a notificação  de  andamento  processual  quando as  listas  de

julgamento  eram pautadas  para as sessões virtuais,  o que não ocorria,  e a  divulgação em

tempo real  do placar  de julgamento  no sítio  eletrônico  da Corte.  Como resultado,  o  STF

alcançou, em pouco tempo, seu menor acervo processual desde 1988 (ACERVO…, 2019).

Com a pandemia, a expansão do ambiente virtual foi ainda maior, e a cobrança para

seu aperfeiçoamento também. A OAB oficiou ao presidente do STF requerendo a divulgação

em tempo  real  dos  votos  proferidos  no  ambiente  virtual15,  bem como o fim do voto por

omissão nas sessões virtuais16. Ambos os pedidos foram acolhidos pela Corte, com a edição

das Resoluções nº 684/2020 e 690/2020.

A partir dali,  caso algum dos membros do STF não se pronunciasse até o fim da

sessão,  sua  participação  não  seria  computada  na  ata  de  julgamento17.  Ademais,  se  não

14 O posicionamento do ministro Marco Aurélio não é novo. Ele já afirmou que o STF “caminha no
sentido de, afastando o devido processo legal, julgar de imediato, no Plenário Virtual, onde não há
troca  de  ideias  entre  os  Ministros  e  a  sustentação  da  tribuna,  o  extraordinário,  preconizando
provimento e a reforma do acórdão impugnado”. Ver BRASIL, 2018a.
15 Alegou-se no documento que o procedimento então adotado estava em contrariedade com o
disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição, que determina a publicidade e a fundamentação de
todas as decisões do Poder Judiciário. Ver CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL, 2020a.
16 A OAB arguiu que a prática permite que a não manifestação dos ministros seja benéfica para uma
das partes, ao contrário do que ocorre com a omissão no plenário virtual da Repercussão Geral, onde
a ausência de votos para recusar o recurso implica apenas na sua admissão. Mais grave ainda seria
a possibilidade de violação à cláusula da reserva de plenário, que exige o voto da maioria absoluta
dos membros do Tribunal para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Ver
CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2020b.
17 A agilidade do STF em atender a solicitação da OAB não foi seguida pelo Superior Tribunal de
Justiça.  Apenas em abril  de 2021 o Tribunal  da Cidadania  acabou com os votos por omissão e
garantiu o acesso às sessões virtuais às partes, independente de certificado digital. Ver STJ, 2021.
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alcançado o quórum mínimo de oito votos para a análise de matérias constitucionais, ou na

hipótese de empate, o julgamento seria suspenso, sendo o processo incluído na sessão virtual

posterior, para a colheita das manifestações restantes18.

2.2 - O atual funcionamento do ambiente virtual

O procedimento  adotado  para  os  julgamentos  em  sessões  virtuais  no  Supremo

Tribunal Federal está consolidado na Resolução nº 642/2019 do STF. Atualmente, todos os

processos de competência do Tribunal podem ser apreciados no ambiente virtual, a critério do

ministro relator ou do ministro vistor, desde que com a concordância do relator.

Tanto a resolução quanto como a ER nº 53/2020 estabelecem o plenário virtual como

ambiente  preferencial  para o julgamento  de casos com jurisprudência  já  consolidada  pela

Corte, bem como de (i) agravos internos, regimentais e embargos de declaração; (ii) medidas

cautelares em ações de controle concentrado e (iii)  referendos de medidas cautelares e de

tutelas provisórias concedidas monocraticamente. Por outro lado, não são julgados no  meio

virtual os processos com pedido de destaque feitos por qualquer das partes, se deferidos pelo

relator, e por qualquer ministro.

As listas de processos analisados virtualmente são disponibilizadas na página inicial

da Corte, cada uma recebendo numeração anual, em ordem crescente e sequencial para cada

relator19, gerando automaticamente andamento processual, com no mínimo cinco dias úteis de

antecedência entre a publicação da pauta e o início do julgamento.

As sessões virtuais ordinárias são realizadas semanalmente, com início às 00:00h das

sextas-feiras e duração de seis dias úteis, prazo que todos os ministros têm para se manifestar.

Excepcionalmente,  e  em  caso  de  urgência,  o  relator  poderá  solicitar  ao  presidente  a

convocação de sessão virtual extraordinária, com duração definida no ato convocatório, que

pode ser inferior à da sessão ordinária. Convocada a sessão, o relator apresentará o processo

em mesa para julgamento.

No sistema virtual, os ministros têm quatro opções de voto: (i) acompanhar o relator;

(ii)  acompanhar  o  relator  com  ressalva  de  entendimento;  (iii)  divergir  do  relator  e  (iv)

acompanhar a divergência. Nas opções (ii) e (iii), o ministro deve inserir sua manifestação

18 A regra não se aplica para o julgamento de habeas corpus e de recurso em habeas corpus. Nesse
caso, proclamar-se-á a decisão mais favorável ao paciente, nos termos da Resolução nº 690/2020 e
do art. 146, Parágrafo único, do RISTF.
19 Esse método de numeração se deve à prática anterior do Tribunal em ambiente físico, onde cada
relator  tinha inúmeras listas com o mesmo número,  gerando confusão nos jurisdicionados e nos
próprios membros da Corte.
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escrita no ambiente virtual, sendo facultativa a declaração de voto quando o ministro desejar

acompanhar o posicionamento do relator ou da divergência. Os votos são disponibilizados no

sítio eletrônico do STF na medida em que são proferidos durante a sessão de julgamento. Ao

contrário das sessões presenciais,  onde os ministros leem seus votos um após o outro, na

sequência inversa da antiguidade no Tribunal, nas sessões virtuais, os votos são computados

na ordem cronológica das manifestações.

Apesar  do  ambiente  virtual  apresentar  uma  dinâmica  diferente  da  utilizada  nos

julgamentos presenciais, é nítida a intenção de mimetizar as fases deliberativas (MENDES,

C., 2011, p. 337-361) das sessões tradicionais. Na fase pré-decisional, que se inicia com o

ajuizamento da ação perante a Corte nos casos de competência originária, basicamente todos

os  atos  processuais  são realizados  de forma idêntica.  Isso porque,  em ambos os  casos,  a

apresentação  dos  argumentos  (petição  inicial,  prestação  de  informações,  defesa  do  ato

impugnado, manifestação dos amici curiae e parecer da Procuradoria-Geral da República) é

feita  mediante  peticionamento eletrônico no sistema do Tribunal20.  A situação somente se

altera  ao fim da etapa da contestação pública,  onde os advogados e procuradores ou irão

apresentar sustentação oral no Plenário localizado na Praça dos Três Poderes, após a leitura do

relatório,  ou  submeterão  os  arquivos  de  áudio  e  vídeo  pelo  sistema  de  peticionamento

eletrônico, como os demais atos processuais, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da

sessão virtual, que ficam imediatamente disponíveis para os ministros21.

Por sua vez, a fase pós-decisional também nas duas modalidades de julgamento tem

mais pontos de contato que diferenças. Por conta do modelo de julgamento colegiado seriatim

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a parte dispositiva da decisão se resume ao placar da

votação dos ministros em determinado sentido. Não há na  decisão  uma opinião majoritária,

com  a  identificação  dos  fundamentos  determinantes  compartilhados,  mas  apenas  um

agrupamento de votos, preparados antes da sessão de julgamento por cada gabinete, muitas

vezes sem conhecimento prévio sequer do posicionamento do relator22.

A diferença para a construção do mosaico é apenas o modo em que cada voto é

inserido no acórdão. Quando o caso é decidido presencialmente, ou os ministros liberam o

relatório,  os  votos  escritos  e  a  revisão  de  apartes  de  julgamento  para  a  publicação,  ou

Secretaria Judiciária transcreverá as manifestações dos ministros no texto do acórdão (art. 95

20 Exceto se o relator convocar audiência pública, nos termos das Leis nº 9.868/1999 e 9.882/1999.
21 Ao  longo  da  sessão,  os  advogados  e  procuradores  podem  realizar  esclarecimentos  sobre
questões de fato, também pelo sistema de peticionamento eletrônico.
22 A exceção é quando o Tribunal busca concluir o julgamento com a fixação de uma tese, quando
há um debate entre os ministros. Ver SILVA, V., 2021a, p. 504-507.
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do RISTF). Já quando o processo é julgado no ambiente virtual, compõe o acórdão os votos

inseridos no sistema do Tribunal23.

É na fase decisional, de interação colegiada, em que os dois ambientes se diferem.

Nas  sessões  tradicionais,  os  onze  ministros  reúnem-se regularmente  às  quartas  e  quintas-

feiras,  de 14:00h às 18:00h e, excepcionalmente, às quartas-feiras de manhã, para ouvir as

sustentações  orais  e  a  leitura  dos  votos  dos  membros  da  Corte,  nos  casos  previamente

pautados pelo presidente24.

Já o novo meio é assíncrono e virtual, onde após a inserção da ementa, relatório e

voto pelo relator, os demais ministros dispõem de até seis dias úteis para o voto. No ambiente

virtual, os feitos são liberados para julgamento diretamente pelo relator, sem precisarem ser

incluídos  no  calendário  de  julgamento  pelo  presidente.  Em  razão  do  prazo  dilatado,

geralmente  são  julgadas  dezenas  de  processos  em  uma  única  sessão,  o  que  aumenta  a

celeridade da prestação jurisdicional colegiada. O espaço de debate virtual, porém, é restrito,

uma vez que não é possível realizar intervenções nas manifestações proferidas, os tradicionais

apartes,  o  que não impede nenhum ministro  de pedir  vista  do caso ou mesmo realizar  o

destaque para a sessão presencial.

A partir da implementação do ambiente  virtual, a  figura do destaque tem especial

relevância para o processo deliberativo do Tribunal. Criado pela Resolução nº 587/2016, o

pedido de destaque retira o processo da sessão virtual e o leva para a presencial,  seja por

pedido das partes, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, desde que deferido

pelo relator, ou por requerimento de qualquer ministro, a qualquer momento da sessão.

O pedido de destaque tem duas consequências principais. Primeiro, devolve o poder

de agenda do caso para o presidente do STF. Com isso, o tempo do julgamento deixa de estar

a  critério  apenas  do  relator  e  volta  a  sofrer  influências  internas  e  externas  ao Tribunal

(SILVA, V., 2021b, p. 22-56). Ademais, o fato de um processo estar pautado para uma sessão

presencial  não  significa  que  ele  será  julgado  naquele  dia,  o  que  depende  da  ordem  de

apregoamento dos casos pelo presidente, bem como do tempo gasto na apreciação das ações

anteriores. Segundo, o pedido de destaque reinicia o julgamento no ambiente presencial, ainda

23 Observa-se que, no ambiente virtual, os ministros tendem a acompanhar o relator com votos mais
curtos, ou mesmo sem proferir voto. No entanto, tal análise não foi objeto deste trabalho.
24 Em geral, a Corte aprecia um ou dois processos nas sessões tradicionais, não mais do que isso.
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que outros ministros já tenham se manifestado na sessão virtual25. Com o reinício da sessão,

todos os ministros, poderão renovar seus votos ou modificá-los, até mesmo o relator26.

Outro grande fator  de diferença  entre  os ambientes  de julgamento  é  a  exposição

pública do Tribunal. A partir da criação da TV Justiça em 2002, tornou-se possível a qualquer

cidadão  acompanhar  as  sessões  do  Plenário  do  STF,  que  são  transmitidas  ao  vivo  pela

televisão,  rádio  e  internet.  Apesar  do  indiscutível ganho  em  transparência,  essa  ampla

publicidade  prejudica  objetivamente  o processo deliberativo  da Corte,  com o aumento  do

tamanho  dos  votos,  a  redução  da  produção  do  colegiado  e  o  aumento  das  decisões

monocráticas  (FONTE,  2016,  p.  131-141).  Além  disso,  o  atual  modelo  desincentiva  a

colegialidade,  tornando embaraçoso o reajuste  em votos  já  proferidos,  principalmente  em

casos polêmicos (SILVA, V., 2013, p. 557–584.).

A  superexposição  a  qual  estão  sujeitas  as  sessões  presenciais  não  se  repete  no

ambiente  virtual.  Não existe  reunião síncrona para ser  transmitida,  nem apenas  um único

processo sendo julgado. Não há votos para serem oralizados, nem discussões acaloradas para

serem transmitidas nos telejornais27. Esse cenário coloca o ambiente virtual como um “outro

desconhecido”28, em comparação ao big brother que se tornaram as quartas e quintas-feiras do

STF (SILVA, V., 2018).

Aproveitando o congestionamento da agenda do Tribunal, a discricionariedade para a

escolha do ambiente de julgamento e a relativa opacidade das sessões virtuais,  hard cases29

vem sendo pautados e julgados distantes do escrutínio público (GOMES, 2020), sem que seja

necessário justificar essa opção.  Se a ausência de apreciação dos pedidos de destaque pelos

advogados  impede  saber  o  critério  utilizado  pelos  ministros  para  escolher  o  meio  de

julgamento dos casos (GODOY; ARAÚJO, 2020), é preciso olhar o que já foi julgado para

entender o padrão da Corte para a utilização do ambiente virtual. É o que se pretende fazer a

partir de agora.

25 A Resolução nº 587/2016 determinava que o pedido de vista feito no ambiente virtual também
devolvia o processo para o ambiente presencial. Com a edição da Resolução nº 642/2019, a vista
pode ser devolvida para o plenário virtual, independente do ambiente onde foi feito o pedido.
26 Ao contrário de quando há pedido de vista, em que o voto proferido por um ministro é computado
mesmo após sua aposentadoria, no pedido de destaque, os votos dos magistrados que deixaram de
integrar a Corte são descartados, ainda que sejam dos relatores da ação. Ver MINISTRO, 2021.
27 E, inicialmente, nem matéria sensível para ser apreciada, apenas reafirmação de jurisprudência.
Contudo, após a ER nº 53/2020, não houve mais essa limitação.
28 Expressão de Aliomar Baleeiro para descrever o STF nos anos 1960. Ver RECONDO, 2018.
29 São  casos  difíceis  aqueles  que  envolvem  a  ambiguidade  da  linguagem,  desacordos  morais
razoáveis e/ou colisões de normas constitucionais ou direitos fundamentais. Ver BARROSO, 2018. p.
351-354.
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Capítulo 3 - O controle concentrado virtual em dados

3.1 - Julgamentos de mérito no ambiente virtual

Até  02.08.2021,  haviam sido protocoladas  7969 ações  de  controle  concentrado de

constitucionalidade: 6954 ADIs, 872 ADPFs, 76 ADCs e 67 ADOs. Desse total, 785 foram

julgadas no ambiente virtual, desde a sessão que se iniciou em 16.08.2019 até aquela que se

encerrou em 02.08.2021: 697 ADIs, 78 ADPFs, 8 ADCs e 2 ADOs. Ou seja, 9,85% de todos

os processos de controle de constitucionalidade ajuizados até 02.08.2021 foram apreciados

virtualmente. Esse número não inclui acórdãos do Supremo Tribunal Federal em embargos de

declaração ou em agravos regimentais, que não são objeto desta pesquisa.

Apenas  para  efeito  de  comparação,  até  2018,  o  Tribunal  havia  julgado,

terminativamente,  4495  ações  de  controle  concentrado30,  isto  é,  56,4%  ajuizadas  até

02.08.2021.

3.1.1 Tempo de julgamento

Os processos que foram analisados no ambiente virtual levaram, em média, 2962 dias

para  serem julgados.  Isso  dá,  aproximadamente,  8  anos  de  espera.  Nem todos  os  casos

passaram por esse lapso temporal: 97 ações aguardaram menos de um ano, tendo a ADPF

849, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, sido julgada em 9 dias. Por outro lado, 282 ações

aguardaram mais de 10 anos para encontrar um desfecho. Vale a pena pontuar, nesse sentido,

a ADI 350, cuja relatoria pertence ao ministro Dias Toffoli, que levou quase 31 anos para ser

decidida. 

3.1.2 Ações julgadas por litigante

Os  legitimados  universais  foram  responsáveis  por  352  ações  julgadas  pelo  STF

virtualmente 44,84% do total. O Procurador-Geral da República, com 209 casos, teve pouco

mais que o dobro de ações julgadas que os partidos políticos (96), e quase o quíntuplo que o

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (42). O Presidente da República teve 4

ações julgadas, enquanto a Mesa da Câmara dos Deputados teve uma e a Mesa do Senado

30 De acordo com as estatísticas disponíveis no site do STF. Ver ESTATÍSTICAS, 2021. 
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Federal, nenhuma. Somente três partidos políticos tiveram mais de dez casos analisados: o

PDT, com 14, o PT, com 12, e o DEM, com 11.

Já os chamados legitimados especiais, ou seja, aqueles de quem o Supremo exige a

demonstração de pertinência temática para provocar a jurisdição constitucional, tiveram 433

ações  apreciadas  pelo  colegiado  no  novo  formato,  55,16%  do  número  global.  É  nessa

categoria  que estão as confederações  sindicais  ou entidades  de classe de âmbito nacional,

responsáveis por mais de um terço dos casos que o STF julgou virtualmente, com 278 ações.

Em seguida, estão os Governadores dos Estados ou do Distrito Federal, com 154 processos. Já

as  Mesas  das  Assembleias  Legislativas  ou  da  Câmara  Legislativa  do  Distrito  Federal  só

tiveram uma ação julgada pelo Plenário da Corte.

Entre as entidades corporativas, destacam-se a Confederação Nacional do Comércio -

CNC (21); a Associação Nacional das Operadoras Celulares - ACEL (20); a Associação dos

Magistrados Brasileiros - AMB (15); a Confederação Nacional da Indústria - CNI (15); a

Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF (12); a Confederação Nacional dos

Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN (11); a Associação Brasileira dos Distribuidores

de Energia Elétrica - ABRADEE (10); e a Associação Nacional dos Membros do Ministério

Público - CONAMP (10), todas com dez ou mais ações julgadas pela Corte. Apenas esses oito

grandes litigantes foram responsáveis por 14,52% da atuação definitiva do STF no controle

concentrado.

Já entre os Governadores, estão em destaque os Chefes do Poder Executivo de Santa

Catarina (17), do Distrito Federal (16), do Rio Grande do Sul (13), de São Paulo (11) e do Rio

de  Janeiro  (10),  que  agregam  43,5%  das  ações  movidas  e  julgadas  por  essa  classe  de

requerentes, mas apenas 8,53% do todo.

3.1.3 Origem das ações julgadas e tipo dos atos analisados

As ações analisadas no ambiente virtual são predominantemente de origem estadual

(583),  representando  74,26%  dos  casos.  As  unidades  federativas  com  mais  normas

impugnadas foram Rio de Janeiro (56) e São Paulo (50). Ainda acima de 30 processos, estão

Santa Catarina (37), Paraná (36), Rio Grande do Sul (34) e Distrito Federal (32). No outro

lado da ponta, Sergipe (9), Tocantins (8) e Acre (5) tiveram menos de dez ações julgadas no

ambiente virtual.

As leis estaduais e distritais foram atacadas em 424 ações, seguidas por dispositivos

das constituições dos Estados e da Lei Orgânica do DF, questionados em 93 processos de
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fiscalização abstrata.  Essas espécies normativas  foram responsáveis por 88,68% dos casos

estaduais.

Também  foram  questionadas  no  STF  leis  municipais  (16);  atos  normativos  (15);

decisões judiciais (14); resoluções de tribunais (7); decretos legislativos (4) e dispositivos de

regimento interno de tribunais (2). Outros sete tipos de ato foram guerreados no Supremo em

apenas uma oportunidade, além de uma omissão do Poder Executivo31.

Por outro lado, os atos federais foram responsáveis por pouco mais de um quarto (202)

das decisões  da Suprema Corte  no ambiente  virtual.  Foram objeto  de impugnação dessas

ações leis federais (133); emendas à Constituição (21); atos normativos (14); atos do poder

público (7); medidas provisórias, projetos de lei, resoluções do Conselho Nacional de Justiça

e de tribunais (3); decisões judiciais e resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público

(2).  Outros  oito  atos  foram atacados  uma  única  vez,  bem como  uma omissão  do  Poder

Legislativo32.

3.1.4 Temas gerais e específicos das ações julgadas

Onze temas representam 83,93% do que o Supremo Tribunal Federal analisou nos

seus dois primeiros anos de atuação colegiada virtual. O assunto mais recorrente nas decisões

do STF foi o da repartição de competências legislativas, com 188 casos, ou 23,94% dos casos.

Somente então, em segundo lugar, vêm os processos sobre direitos fundamentais, com 124

ações, ou 15,79% dos casos33. Completando o pódio, o terceiro assunto mais comum foi o da

administração pública, com 118 casos, representando 15,03%.

Questões tributárias vêm logo atrás, com 63 casos, seguidos por 41 ações em que se

discute a observância das regras de iniciativa das leis, e por 39 julgamentos sobre temas do

Poder Judiciário. Completando o “top 11” do Supremo virtual, estão casos sobre orçamento

(22), educação (18), princípios fundamentais (16), Ministério Público e organização político-

administrativa (15).

31 Ato normativo do Ministério Público, atos do poder público estadual, provimento de corregedoria-
geral de justiça; dispositivos do regimento interno da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas
do Estado e resoluções da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado.
32 Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, decisão administrativa do CNMP, decreto
legislativo  federal,  enunciado  da  OAB,  dispositivos  do  regimento  interno  do  CNMP,  do  Senado
Federal e resoluções do Conselho da Justiça Federal e do Senado.
33 Isso caso se opte por encarar direitos fundamentais como o somatório das ações tendo como
parâmetro  de controle os direitos individuais,  sociais,  trabalhistas,  de nacionalidade, políticos e a
parte sobre partidos políticos. Para a análise deste item, a divisão não é necessária.
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Apenas outros quatro assuntos foram apreciados dez vezes ou mais pelo STF: ordem

econômica (14), segurança pública (12), servidores públicos (11) e meio ambiente (10). O

restante  dos  casos  está  espalhado  em vinte  e  cinco  outros  temas34.  No total,  tivemos  44

assuntos gerais.

Por outro lado, há uma maior dispersão de parâmetros de controle específicos – 253 ao

todo. Desses, 133 foram julgados em apenas uma oportunidade, e somente 12 foram julgados

no ambiente virtual ao menos dez vezes. Foram eles telecomunicações (34); concurso público

(31); subsídio (30); trânsito e transporte (17); direito do trabalho, energia e igualdade (16);

direito  civil  (14);  direito  processual  (12);  segurança  jurídica  (11);  liberdade  de  cátedra  e

atribuições do Ministério Público (10).

3.1.5 Ações julgadas com liminares concedidas

As  medidas  cautelares  nas  ações  de  controle  concentrado  são  previstas  na  Lei  nº

9.868/1999, que dispõe sobre o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, ações

declaratórias de constitucionalidade e ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, e na

Lei nº 9.882/1999, que trata sobre as arguições de descumprimento de preceito fundamental35.

Ambos os diplomas exigem, para a concessão do pedido, a decisão da maioria absoluta dos

ministros,  em observância à cláusula da reserva de plenário,  exceto durante o período de

recesso36.

Tal situação exige, então, que o colegiado se debruce duas vezes sobre a mesma ação,

ainda que seja apenas para ratificar a cautelar concedida. Todavia, ou pela escassez do tempo

do Plenário, ou pela estabilização da liminar já concedida (COSTA; BENVINDO, 2013, p.

42), o mérito do processo não era pautado.

O ambiente virtual surge, então, como uma opção para o julgamento definitivo desses

casos. Ao todo, foram apreciadas de modo  virtual 147 ações com cautelares já deferidas, o

que representa 18,7% de todos os processos analisados assincronamente.

Não há,  por  outro  lado,  diferença  de  tempo  substancial  entre  as  ações  analisadas

virtualmente  com ou  sem cautelar  deferida.  O  tempo  médio  que  uma  ação  com liminar

34 Tribunal  de  contas;  advocacia  pública;  registros  públicos;  Congresso  Nacional;  disposições
constitucionais transitórias; precatórios; serviços públicos; intervenção; medida provisória; repartição
de  receitas  tributárias;  família;  finanças  públicas;  Poder  Executivo;  seguridade  social;  empresas
públicas; processo legislativo; advocacia; atribuições do CNMP; cultura; Defensoria Pública; forças
armadas; municípios; objetivos fundamentais e política urbana.
35 Arts. 10, 12-F e 22 da Lei nº 9.868/1999 e art. 5º da Lei nº 9.882/1999.
36 Porém, em casos de extrema urgência ou perigo de lesão grave, o Tribunal vem admitindo que os
relatores possam conceder a liminar monocraticamente, ad referendum do Plenário.
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implementada levou para ser apreciada foi de 3155 dias (aproximadamente 8 anos, 7 meses e

22 dias),  enquanto  aquelas  julgadas  sem prévia  manifestação  do STF levaram 2918 dias

(aproximadamente 7 anos, 11 meses e 29 dias). 

O resultado final dos julgamentos termina, na maioria dos casos, apenas confirmando

a decisão tomada anteriormente. Em 66% das vezes, a ação é julgada procedente, em 25,2%,

parcialmente procedente e, em apenas 6,8% dos casos, o pedido é julgado improcedente. Há,

ainda,  0,7% de  processos  prejudicados  e  1,4% de  ações  não  conhecidas.  Questões  sobre

competência foram responsáveis por 4 dos 10 casos em que a cautelar não foi ratificada.

3.1.6 Relator: ações e votos37

O membro do Supremo que mais teve ações de sua relatoria julgadas no ambiente

virtual foi a ministra Cármen Lúcia, com 140 ações. Como relatora, votou pela procedência

em 40,7% dos casos; pela parcial procedência em 16,4%; pela improcedência em 37,9% e

pelo não conhecimento do processo, em 5%. Em 95,7% dos casos em que foi relatora, seu

voto foi seguido pelos demais ministros.

Em  segundo  lugar,  vem  Gilmar  Mendes,  com  135  ações.  Como  relator,  julgou

procedente 54,8% dos casos; parcialmente procedente em 11,1%; improcedente em 33,3% e

pela extinção da ação, sem julgamento de mérito, em 0,7%. Seu voto como relator foi seguido

em 93,3% das vezes pelos demais membros do colegiado.

Com 99 casos, Alexandre de Moraes aparece como o terceiro em número de processos

julgados. Votou pela procedência em 40,4% das ações que esteve como relator; pela parcial

procedência em 31,3% e pela improcedência 28,3%. Ele manteve a relatoria  em 98% das

vezes.

Em quarto lugar, aparece Edson Fachin, com 88 ações. Seu voto como relator foi, em

44,3% dos casos, pela procedência; em 15,9%, pela parcial procedência, e em 39,8%, pela

improcedência. Em 86,4% das ações que levou ao Plenário, ficou como o redator do acórdão.

A ministra Rosa Weber fica em quinto lugar, com 68 processos julgados. Ela julgou

procedente 35,3% das ações que relatou,  votando pela parcial  procedência em 27,9% dos

37 Ao longo deste trabalho, 12 ministros tiveram assento no Supremo, pois em 05.11.2020, tomou
posse Nunes Marques, para a cadeira deixada por Celso de Mello, aposentado em 13.10.2020. No
entanto, mais dois ministros também aparecem como relatores: Ellen Gracie e Menezes Direito. Isso
porque casos de sua relatoria, que encontravam-se parados em razão de pedidos de vista, foram
devolvidos para julgamento pelos vistores. Embora em 12.07.2021, o ministro Marco Aurélio também
tenha sido compulsoriamente aposentado, ele participou da última sessão analisada, que iniciou-se
em 25.06.2021, estando sua vaga no Tribunal vazia até o encerramento desta pesquisa.
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casos e pela improcedência em 33,8%. Encaminhou, em 3% dos seus casos, a perda de objeto

ou  extinção  dos  processos  sem  julgamento  de  mérito.  Seus  votos  como  relatora  foram

acompanhados pela Corte em 98,5% dos julgamentos.

Empatado  com  Rosa  Weber  esteve  Marco  Aurélio,  também  com  68  processos

julgados pelo Plenário em formato virtual. Ao contrário dos demais membros do colegiado, o

ministro,  como  relator,  votou  pela  procedência  da  ação  na  mesma  proporção  que  pela

improcedência: 41,2%. Nos demais, julgou parcialmente procedente 14,7% dos casos, e não

conheceu 2,9% das impugnações levadas por ele mesmo aos pares. Essa fuga do padrão do

Tribunal pode indicar o porquê da baixa taxa de manutenção da relatoria, se comparado com

os demais ministros: apenas 60,3%.

Em sétimo lugar, está Luís Roberto Barroso, com 64 ações de sua relatoria julgadas. A

taxa  de  procedência  nas  ações  que  reportou  e  foram analisadas  definitivamente  está  em

61,7%, parcial procedência em 15% e improcedência, em 23,3%. Seu voto conduziu o STF

em 96,8% desses casos.

Em seguida, no oitavo lugar, com 49 ações, vem Luiz Fux, que ocupa a  presidência

Corte desde 10.09.2021. A informação é relevante, pois, em regra, todo o acervo processual

do ministro presidente é redistribuído para o ministro que acabara de deixar a Presidência. Por

isso,  no  segundo  ano  desta  pesquisa,  ele  pautou  apenas  6  processos  de  sua  relatoria.  O

ministro  Fux  julgou  procedente  56,5% das  suas  ações,  parcialmente  procedente  19,6% e

improcedente 23,9%. Ele foi o responsável pela redação do acórdão em 96,9% das ações que

relatou.

Na nona colocação, está Celso de Mello, com 26 processos julgados. Em 85% dos

seus casos, votou pela procedência da ação, em 5% pela parcial procedência e apenas em 10%

pela improcedência. De todos os ministros que com ele dividiram o colegiado, foi o único que

manteve a relatoria de todas as ações julgadas no ambiente virtual.

Na décima posição, está Dias Toffoli, com 24 ações de sua relatoria julgadas. Assim

como Luiz Fux, presidiu a Corte no primeiro ano de julgamentos de controle concentrado em

sessões eletrônicas. Toffoli se manifestou pela procedência do pedido em 38,1% das ações;

pela parcial procedência em 42,9%, pela improcedência em 14,3% e pelo não conhecimento

em 4,8% dos casos. Foi o redator de 95,7% dos acórdãos nos processos que relatou.

Em  décimo  primeiro,  fica  Ricardo  Lewandowski,  com  20  casos  analisados

definitivamente  pelo  Plenário.  Como  relator,  julgou  procedente  63,2%  das  ações,

parcialmente procedente 26,3% e improcedente 10,5% das ações. Em 95% das vezes, seu voto

foi seguido pelos colegas.
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Por  fim,  o  ministro  mais  moderno,  Nunes  Marques,  teve  meros  dois  processos

julgados, nos quais votou pela parcial procedência de um e pela improcedência de outro. Tal

como seu antecessor, ficou como redator do acórdão em ambos.

Em  geral,  os  votos  dos  relatores  conseguem  determinar  o  resultado  final  dos

julgamentos.  Assim foi  em 91,6% dos casos.  Apenas  dois  ministros  estiveram fora dessa

média: Marco Aurélio e Edson Fachin. Entre as ações em que a divergência obteve a maioria,

o ministro Alexandre de Moraes foi o redator do acórdão em 43,9% das ações. Em seguida,

está Edson Fachin, que instaurou a divergência vencedora em 21,2% das vezes. Empatados

em terceiro, estão Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, com 7,6%. E em

sexto, estão Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Luiz Fux, com 3%. Celso

de Mello e Nunes Marques não foram designados redatores de nenhum acórdão em ação de

controle concentrado no ambiente virtual.

3.1.7 Unanimidade e maiorias no Plenário

Quase metade das decisões do STF em ambiente virtual no julgamento de ações de

controle  concentrado  foi  unânime:  48,2%.  O restante,  51,8%,  foi  tomado  por  maioria  de

votos.

Quando há divergência,  ela tende a ser solitária. Em 48,7% dos casos decididos por

maioria, apenas um membro da Corte ficou vencido. O ministro Marco Aurélio, sozinho, é

responsável por 35,4% de todas as divergências do Tribunal. De longe, estão Edson Fachin,

com  5,2%,  Gilmar  Mendes,  com  2,7%,  Alexandre  de  Moraes,  com  2,5%,  e  Ricardo

Lewandowski e Luís Roberto Barroso, ambos com 0,7% das opiniões divergentes e solitárias.

Os demais ficaram isolados em apenas um processo.

Três  coalizões  de  votos  vencidos  apareceram em mais  de  dez  casos:  enquanto  as

duplas  Marco  Aurélio/Edson  Fachin  e  Rosa  Weber/Edson  Fachin  estiveram  em,

respectivamente,  5,9%  e  2,9%  das  divergências,  o  quarteto  Marco  Aurélio/Ricardo

Lewandowski/Rosa Weber/Edson Fachin ficou vencido em 3,2% das votações não-unânimes.

Os julgamentos por 6x5 representam apenas 3,5% de todos os casos decididos pelo

Supremo. Houve, também, 3 decisões tomadas por voto-médio, isto é, quando a dispersão de

argumentos  impede  a  formação  de  uma maioria,  exigindo  ao  Tribunal  encontrar  alguma

fundamentação que coincida, ao menos, em seis dos votos dados. Dessas maiorias frágeis,

45,2% ocorreram no julgamento  de casos  sobre competência  legislativa.  Os demais  estão

espalhados em outros nove temas.
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3.1.8 Decisão de julgamento por requerentes

No grupo de pequenos litigantes, o Presidente da República teve 50% de procedência

e o mesmo número de improcedência nas suas 4 ações analisadas. Já a única ação da Mesa da

Câmara dos Deputados foi julgada improcedente, enquanto a única ação de Mesa legislativa

estadual apreciada foi extinta sem julgamento de mérito.

Por  outro  lado,  os  Governadores  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  alcançaram a

procedência da ação em 56,5% dos casos e a parcial procedência em 21,4% das 154 ações

ajuizadas. O Procurador-Geral da República, por sua vez, obteve o êxito integral em 58,4% de

suas 209 impugnações  e  parcial  em 23,4%.  Ao revés,  o Conselho Federal  da Ordem dos

Advogados do Brasil  foi  sucumbente  em 52,4% das  ações  que propôs,  só conseguindo a

integral procedência em 19% dos processos.

Por fim, os partidos políticos alcançaram o objetivo pleiteado em 48,9% das vezes que

tiveram  seus  casos  julgados  pelo  STF,  entre  processos  julgados  integral  e  parcialmente

procedentes,  ao  passo  que  as  entidades  de  classe  de  âmbito  nacional  foram  totalmente

vitoriosas  em  43,2%  das  ações  movidas  e  parcialmente  vitoriosas  em  13,7%  dos

requerimentos feitos ao Supremo.

3.1.9 Decisão de julgamento por temas

Das  785  ações  de  controle  concentrado  de  constitucionalidade  julgadas

definitivamente  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  em  46,6%  a  Corte  se  posicionou  pela

procedência do pedido e em 19,4%, pela parcial procedência. A improcedência foi o destino

final de 31,6% dos processos, enquanto 1,7% das ações não foram conhecidas, 0,5% tiveram

seu prejuízo  reconhecido e  0,3% foram extintas  sem julgamento  do mérito.  Esse número

sozinho não diz muito, mas em uma análise mais detida, por temas, será possível verificar

como o STF está apreciando cada assunto, dando maior clareza às decisões de julgamento.

Das 188 ações em que se discutiu a competência legislativa dos entes federativos,

75,5% delas tiveram algum grau de atuação contramajoritária do STF, seja pela procedência

total  ou parcial.  Por outro lado,  para casos questionando normas federais  sobre a  mesma

questão (que representam apenas 3,2% das ações sobre competência), o percentual desce para

33,4%.
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Já  nas  124  impugnações  envolvendo  direitos  fundamentais,  a  improcedência  é  o

resultado final de 51,6% dos processos. Destaque para os processos onde os parâmetros de

controle são os direitos constitucionais trabalhistas, cuja taxa de improcedência é de 83,3%.

A parcial procedência foi a decisão de julgamento mais comum nos processos sobre

administração pública, com de 33,9%. Esse número decorre principalmente das 24 ações que

questionavam a compatibilidade de honorários sucumbenciais de advogados públicos com o

regime de remuneração por subsídio. Já a taxa de procedência nesse tema esteve em 33,1%,

quanto a de improcedência, em 30,5%. 

Nos 63 casos tributários, o índice de procedência integral é de 42,9%, enquanto o de

parcial procedência é de 17,5%. Em razão dos diversos parâmetros de controle tributários, não

há um tema específico que se destaque pelo alto número de procedências ou improcedências.

Outro tema com alta taxa de procedência é iniciativa legislativa, que em 41 ações, foi

apreciado de modo favorável ao requerente 85,3% das vezes. Vale pontuar que nos únicos

dois atos federais questionados, o resultado foi a improcedência.

Os 54 casos relativos ao Judiciário e Ministério Público não destoam da média geral:

44,4% de procedência  integral,  14,8% de procedência  parcial  e  38,9% de improcedência.

Como parâmetro de 18 desses processos estão duas normas formais da Constituição: o art. 93,

que estabelece os princípios do Estatuto da Magistratura e reserva sua iniciativa a projeto de

lei complementar do STF, e o art. 125, §1º, que versa sobre a competência dos tribunais de

justiça.

Em seguida, estão as 22 ações que discutem temas do orçamento, com uma taxa total

de procedência de 81,8%. Diferente dos demais assuntos, as questões orçamentárias surgiram

principalmente a partir de ADPFs contra decisões judiciais (50%) que remanejaram recursos

públicos sem prévia autorização legislativa para pagamento de pessoal (40,9%).

Nos  18  processos  sobre  educação,  72,2%  foram  julgados  procedentes,  5,6%

parcialmente procedentes e 22,2%, improcedentes. Todas as 10 ações que versavam sobre o

tema “escola sem partido” tiveram como resultado a declaração de inconstitucionalidade das

normas, nos termos requeridos pelos requerentes.

Foram  julgadas  16  ações  tendo  como  parâmetro  de  controle  os  princípios

fundamentais da democracia, da dignidade da pessoa humana, da separação dos poderes e da

forma federativa de Estado, das quais 68,8% obtiveram algum grau de procedência. Nesse

tema, o voto do relator conduziu o colegiado em todos os casos.
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Fechando o top 10, estão 15 ADIs que discutiam questões da organização político-

administrativa do país. A taxa de procedência e improcedência foi a mesma: 40%. Todas as

ações impugnando leis que alteraram limites territoriais foram julgadas procedentes.

3.1.10 Decisão de julgamento por origem

Das  583  ações  estaduais  analisadas  em  ambiente  virtual,  56,1%  foi  julgado

procedente, 20,8% parcialmente procedente, 21,6% improcedente e as demais, não conhecidas

ou prejudicadas.

Mais de um terço dos processos estaduais julgados procedentes foi sobre competência

(35,6%). Pela improcedência, as impugnações sobre a repartição de competências legislativas

representaram 33,3% do total.

Já entre as 202 ações federais julgadas, a improcedência sobe para 60,4%, enquanto a

procedência foi de 19,3% e a parcial procedência, de 15,3%. O restante não foi conhecido, foi

extinto sem julgamento de mérito ou ficou prejudicada.

Entre  as  ações  federais  julgadas  procedentes,  total  ou  parcialmente,  22,9% foram

sobre  direitos  individuais.  Já  pela  improcedência,  destacam-se  os  casos  sobre  direitos

trabalhistas, responsáveis por 18,9%.

Das 366 ações julgadas integralmente procedentes, 97% foram de origem estadual. Já

nos  152  casos  julgados  parcialmente  procedentes,  a  desproporção  diminui,  mas  as

impugnações  estaduais  ainda  representam  80%  dos  casos.  Já  pela  improcedência,  os

requerimentos ao Supremo de origem federal alcançam o patamar de 49,2% de todos os 248

processos julgados.

3.2.1 Cautelares pautadas

Em dois anos de utilização do ambiente virtual para o julgamento de ações de controle

concentrado, foram pautadas 94 medidas cautelares. Dessas, 62 eram referendos em medidas

cautelares, ou seja, ações em que os relatores já haviam apreciado o pedido de liminar em

decisão individual, antes de submeter o caso ao colegiado, enquanto as outras 32 tiveram o

pedido urgente levado diretamente aos pares. Em 54 desses referendos, o relator concedeu a

cautelar ad referendum do Plenário. Nas demais, não. 

A classe de legitimados que mais provocou a jurisdição cautelar do Supremo foram os

partidos  políticos,  com 41 ações,  seguidos pelo PGR (21),  entidades  de classe de âmbito
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nacional  (18), governadores (11) e OAB (3),  com destaque para a Rede Sustentabilidade,

responsável sozinha por 11 casos.

Quanto  à  origem,  57  eram  federais  e  37  estaduais.  Nas  ações  federais,  foram

questionados  principalmente  atos  normativos  federais,  quais  sejam,  decretos,  resoluções,

portarias,  instruções normativas  (23),  seguido por atos do poder público federal  (11),  leis

federais  (7),  emendas à  Constituição  (5),  medidas  provisórias  (4),  vetos  presidenciais  (3),

decisões do CNJ (3), e uma decisão judicial (1). Já nas ações estaduais, as impugnações mais

pautadas foram voltadas a dispositivos das constituições estaduais (16), leis estaduais (11),

decisões judiciais (5), atos do poder público estadual (3), a dispositivo da Lei Orgânica do DF

(1) e à lei distrital (1).

O tema geral mais recorrente nas cautelares pautadas foi o de direitos fundamentais

(28),  seguido  por  administração  pública  (10),  atribuições  do  Congresso  Nacional  e

competência  legislativa  (7),  tributário  e  meio  ambiente  (6),  Orçamento  (5),  princípios

fundamentais  (4),  precatórios,  educação  e  ordem  econômica  (3),  segurança  pública  e

Ministério Público (2). Oito temas gerais foram pautados uma vez cada.

O tema específico mais colocado em pauta foi o direito à vida – geralmente ligado

com os direitos à saúde e à segurança pública – (9), seguido pela recondução da mesa diretora

(6), saúde, juiz natural e meio ambiente ecologicamente equilibrado (5), dignidade humana

(4),  energia,  vedação  ao  confisco,  vedação  ao  remanejamento  de  recursos  sem  prévia

autorização legislativa e ITCMD (3), tendo oito assuntos sido pautados duas vezes e outros

trinta e dois temas específicos, uma vez.

O ministro que mais levou liminares para a apreciação do Plenário foi Luís Roberto

Barroso (22), seguido por Rosa Weber (16); Edson Fachin (14); Ricardo Lewandowski (13);

Marco Aurélio (11); Gilmar Mendes (8); Alexandre de Moraes (7); Dias Toffoli (2) e Nunes

Marques (1). Os ministros Luiz Fux, Celso de Mello e Cármen Lúcia não pautaram medidas

cautelares em ações de controle concentrado nos dois primeiros anos do ambiente virtual.

Em média, as cautelares levaram 274 dias para serem pautadas, sendo a mais rápida

apreciada em 16 dias (ADPF-MC 658) e a mais demorada, em 6205 dias (ADPF-MC-Ref 53).

3.2.2 Cautelares julgadas

Das 94 ações pautadas para exame liminar, apenas 54 chegaram a ter seu julgamento

concluído pelo Tribunal. Isso porque 26 ações tiveram pedido de vista, 13 foram destacadas

para o ambiente presencial e 1 teve seu julgamento suspenso pelo ministro presidente, para
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aguardar o voto do ministro ausente na sessão. Dentre destaques e vistas, o ministro que mais

interrompeu  julgamentos  foi  Alexandre  de  Moraes  (17),  seguido por  Gilmar  Mendes (9),

Ricardo Lewandowski (5), Luís Roberto Barroso (3) e Dias Toffoli (2). Edson Fachin, Marco

Aurélio e Nunes Marques foram responsáveis por uma interrupção cada, enquanto Celso de

Mello, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Rosa Weber não pediram vista ou destaque no julgamento

de medidas cautelares.

Das cautelares apreciadas pelo Plenário, 48 foram concedidas, 5 indeferidas e 1 não

foi conhecida. Das liminares deferidas, 25 foram de origem federal e 23 estaduais. Das 6 não

concedidas, apenas 1 era estadual. O tempo médio para o julgamento das cautelares foi de 139

dias, sendo a mais rápida apreciada em 18 dias (ADI-MC 6561) e a mais demorada, em 1113

dias (ADI-MC 5841).

Do  que  foi  julgado,  a  agenda  de  direitos  fundamentais  foi  responsável  por  17

processos38,  seguida  por  questões  da  administração  pública  (6)  e  de  repartição  de

competências legislativas (5).

Em 47 ações, o relator do caso foi o responsável por redigir o acórdão. Nos demais, a

redação do acórdão foi atribuída a Alexandre de Moraes (5), Gilmar Mendes e Luís Roberto

Barroso (1). Grande parte dos acórdãos foi julgada por unanimidade (31), sendo os demais

por maiorias amplas, como 10x1 ou 9x1 (8), ou frágeis, como 6x5 (6).

Por fim,  das  54 cautelares  julgadas  pelo Colegiado,  apenas  17 tiveram seu mérito

julgado  até  o  encerramento  da  coleta  de  dados  desta  pesquisa  (18.09.2021),  7  foram

monocraticamente extintas, por prejuízo da ação, e as demais aguardam julgamento.

3.3 Julgamentos suspensos

Ao longo dos dois primeiros anos de controle concentrado em ambiente  virtual, 18

ações tiveram seu julgamento suspenso pelo presidente do STF. À semelhança do que ocorre

no ambiente  presencial,  a  sessão  de  julgamento  é  suspensa  para  aguardar  o  voto  de  um

ministro  ausente,  em caso  de  empate,  ou  quando  não  houver  quórum para  a  votação  de

matéria constitucional39.

A ausência de um dos membros da Corte foi a principal razão para a paralisação do

julgamento: em 11, estava de licença médica Celso de Mello, em 5, Dias Toffoli, e em 1,

ausente Rosa Weber. Em apenas um caso, a sessão foi suspensa para votação posterior da

38 Englobando como fundamentais todos os direitos presentes nos arts. 5º a 17 da Constituição.
39 Art. 2º, §4º, da Resolução STF nº 642/2019.
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modulação de efeitos do julgado. Em apenas um caso também não se discutiu o mérito do

processo, mas referendo em medida cautelar.

Entidades de classe foram as principais responsáveis por essas ações (8), à frente do

PGR (5), governadores (3) e partidos políticos (2). Quanto à origem, metade eram federais,

questionando leis (7) e atos normativos federais (1) e uma emenda à Constituição. A outra

metade era voltada à leis (5) e dispositivos das constituições estaduais (3) e à um conjunto de

decisões judiciais (1).

Os temas que implicaram a suspensão dos julgamentos foram competência legislativa

(4), direitos fundamentais (4), judiciário (3), Ministério Público (2), servidores públicos (2),

princípios fundamentais, orçamento, seguridade social e separação dos Poderes (1).

Dos 18 processos, apenas 1 ainda aguarda manifestação da Corte. Coincidentemente, o

único cuja continuidade de julgamento foi pautada para o ambiente presencial (ADI 4395).

Em razão do placar apertado, que necessitou da composição cheia do Tribunal, ao final, 12

ações trocaram de relatoria: 7 ficaram com Alexandre de Moraes, 2 com Edson Fachin e uma

com Luiz Fux e Luís Roberto Barroso, cada. No outro lado na moeda, Marco Aurélio ficou

vencido nas 6 ações que relatava, Cármen Lúcia em 3 (com julgamento em conjunto), Gilmar

Mendes, Luiz Fux e Edson Fachin em uma cada.

3.4 Pedidos de vista

Nos dois primeiros anos de controle concentrado no ambiente virtual, 184 processos

foram pautados, mas tiveram seu andamento suspenso em razão de pedido de vista. Desse

total,  158 estavam aparelhados  para  o julgamento  final  de  mérito  e  26 para  a  análise  de

medida cautelar, como dito anteriormente.

Os  ministros  Alexandre  de  Moraes  (73)  e  Gilmar  Mendes  (59),  sozinhos,  foram

responsáveis por quase dois terços dos pedidos de vista do Tribunal, seguidos por Dias Toffoli

(23),  Luís  Roberto  Barroso  (12),  Edson Fachin  (6)  e  Ricardo  Lewandowski  (3).  Cármen

Lúcia,  Luiz Fux, Rosa Weber e Nunes Marques utilizaram o expediente apenas uma vez,

enquanto Celso de Mello e Marco Aurélio não suspenderam o andamento de nenhuma ação

por considerarem não estarem habilitados a proferir imediatamente voto.

Os  responsáveis  por  essas  ações  foram  principalmente  as  entidades  de  classe  de

âmbito nacional (57), os partidos políticos (53), e o PGR (50), seguidos pelos Governadores

(19), OAB (4), e por uma Mesa de Assembleia Legislativa.

32



Quanto à origem, 89 casos eram federais, impugnando leis (57), atos normativos (19),

resoluções do CNJ (3), emendas à Constituição, atos do poder público (2), omissões do Poder

Executivo (2), omissões do Poder Legislativo (2). além de decisões administrativas, do TCU,

resoluções  do  Senado  Federal  e  convênios  do  CONFAZ,  esses  últimos  em  apenas  uma

ocasião.  Nas  93  ações  de origem estadual,  foram questionadas  leis  (50),  dispositivos  das

constituições estaduais (36), atos normativos (2), atos do poder público, decisões judiciais e

dispositivos do regimento interno de Tribunal de Contas Estadual, uma vez cada. Além disso,

duas ações contra leis municipais também foram objeto de pedido de vista.

O tema geral mais comum entre os pedidos de vista foi o de direitos fundamentais

(44),  seguido  por  atribuições  do  Congresso  Nacional  (24),  competência  legislativa  (18),

administração  pública  (17)  e  judiciário  (10).  Já  entre  os  temas  específicos,  destaca-se  a

questão da recondução das mesas diretoras das Assembleias Legislativas, com vista em 22

ações, além do direito à vida, preceito tido como violado em 11 processos.

Por fim, até o fim desta pesquisa, 119 ações com pedido de vista ainda não haviam

sido  julgadas,  o  que  representa  mais  da  metade  do  total.  Dessas,  20  sofreram  nova

interrupção,  seja  por  novo pedido de  vista  (14)  ou  por  destaque (6).  Por  sua  vez,  foram

devolvidos  e  julgados  65  processos,  sendo  que  em  10  casos,  o  ministro  vistor  foi  o

responsável pela redação do acórdão.

3.5 Pedidos de destaque

A suspensão do julgamento pelo presidente,  os pedidos de vista e a apreciação de

medidas cautelares eram expedientes já conhecidos de quem acompanha o Supremo Tribunal

Federal, seja por estarem previstos no regimento interno da Corte, no Código de Processo

Civil ou na própria Constituição Federal40. O destaque, no entanto, surgiu apenas em 2016,

com a criação do ambiente  virtual de julgamento, por meio de resolução, adquirindo status

regimental em 2020, após a crise causada pelo coronavírus, que forçou o STF a abraçar o

sistema virtual41.

40 Respectivamente,  arts.  143  e  173  do  RISTF;  art.  940  do  CPC/2015  e  art.  102,  I,  p,  da
Constituição.
41 Como reconheceu o ministro Marco Aurélio: “1. A crise é aguda. Sem qualquer previsão de o
Tribunal voltar às sessões presenciais, há de viabilizar-se, em ambiente colegiado, a jurisdição. 2.
Aciono, em caráter excepcional, o sistema virtual e passo a liberar, considerado o fator tempo, os
processos”. Ver BRASIL, 2020a.
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Ou seja, o pedido de destaque está presente desde o primeiro momento da utilização

do plenário virtual para a análise de ações de controle concentrado de constitucionalidade,

sendo utilizado em 124 oportunidades até a sessão encerrada em 02.08.2021.

Os ministros que mais destacaram processos da sessão virtual para a sessão presencial

foram Gilmar Mendes (34) e Alexandre de Moraes (33), responsáveis sozinhos por mais da

metade dos pedidos. Logo após vêm Ricardo Lewandowski (16), Luiz Fux (11), Dias Toffoli

(10), Edson Fachin (6), Nunes Marques (5), Luís Roberto Barroso (3), Rosa Weber (3) e

Cármen Lúcia (2). O ministro Marco Aurélio pediu apenas um destaque, para reconhecer o

prejuízo da ação monocraticamente, enquanto Celso de Mello não utilizou o procedimento.

Entre os legitimados para provocar a jurisdição constitucional, as entidades de classe

foram as que mais tiveram ações destacadas (58), seguidas pelo PGR (25), pelos partidos

políticos (18), pelos Governadores (16) e pela OAB (7).

Em relação à origem, 67 são ações federais, 55 estaduais e 2 municipais. No âmbito

federal, estavam em discussão leis (39), emendas à Constituição (18), resoluções do CNJ (3),

decisões  do  TCU  e  omissões  do  Poder  Legislativo  (2).  Decisões  judiciais,  medidas

provisórias, atos do poder público e atos normativos federais foram destacadas uma vez cada.

Quanto aos atos estaduais questionados,  estão leis  (39), dispositivos das constituições  dos

Estados  (6),  decisões  judiciais  (3),  atos  normativos  (2),  e  resoluções  de  Assembleia

Legislativa, Tribunal de Contas, dispositivos de regimento interno de Tribunal de Justiça, uma

vez  cada.  Além  disso,  ações  impugnando  leis  municipais  foram  destacadas  em  duas

oportunidades.

Os  parâmetros  de  controle  mais  comuns  nos  destaques  foram  preceitos  da

administração pública (18), competência legislativa (17), direitos fundamentais (16), questões

tributárias (12) e da ordem econômica (12). Por sua vez, entre os assuntos específicos mais

frequentes nessas ações estão a separação dos Poderes (11), telecomunicações (7), vedação à

vinculação remuneratória (4) e propriedade privada (3).

Por fim, até 18.09.2021, 65 destaques ainda aguardavam para serem pautados pelo

presidente do STF. Quanto aos demais, 32 casos foram devolvidos para o próprio ambiente

virtual, tendo 7 deles tido novo destaque e o restante teve seu julgamento concluído pelo meio

virtual. No ambiente presencial, 23 das ações destacadas para lá tiveram sua análise iniciada

pelo colegiado, e 3 delas sofreram nova interrupção, dessa vez por pedido de vista. Além

disso, 4 processos foram monocraticamente julgados, uma vez que seus relatores entenderam

que as aludidas ações encontravam-se prejudicadas. 
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Capítulo 4 - Resultados

De agosto de 2019 a agosto de 2021, o STF analisou o mérito de 785 ações de controle

concentrado  de  constitucionalidade  no  ambiente  virtual  de  julgamento.  Essas  ações,  em

média,  são  mais  antigas  do  que  aquelas  que  a  Corte  costuma  apreciar  em  seu  plenário

presencial (FALCÃO; HARTMANN; CHAVES, 2014, p. 82)42. O tempo decorrido para o

julgamento  desses  processos  pode  indicar  tanto  uma  maior  complexidade  dos  temas

discutidos no plenário virtual quanto uma certa falta de prioridade dos ministros em relação a

esses casos.

A  partir  do  momento  em  que  os  relatores  não  estavam  mais  presos  à  pauta  do

presidente do STF ou ao tempo restrito das sessões síncronas, criou-se a oportunidade para

diminuir  o  acervo  processual  dos  gabinetes,  o  que  pode  corroborar  a  segunda  hipótese.

Ademais, diversas ações já se encontravam aparelhadas para julgamento há bastante tempo,

sem, no entanto, entrar na pauta do presidente, o que pode ter criado um estímulo negativo ao

trabalho dos ministros nas ações mais antigas.

É preciso ressalvar, no entanto, que a despeito da utilização inicial do ambiente virtual

para julgar casos com jurisprudência dominante, a partir do momento em que meio  virtual

passou a ser o local preferencial para o julgamento de todas as ações, em razão da pandemia

causada pelo coronavírus, a primeira hipótese também encontra guarida.

Somente  três  classes  de  legitimados  conseguiram  mais  vitórias  que  derrotas  ao

provocar  a  jurisdição  constitucional  concentrada:  o  Procurador-Geral  da  República,  os

Governadores e as entidades de classe.  A ausência dos partidos políticos nesse grupo, no

entanto, não traduz o fracasso desses litigantes na judicialização da política, visto que suas

solicitações  foram  atendidas  em  quase  metade  das  ações  por  eles  ajuizadas,  ainda  que

parcialmente.

As normas estaduais foram o principal objeto de trabalho do STF, numa proporção de

3 a  cada  4 impugnações.  Ainda assim,  chega a  surpreender  que 97% das  ações  julgadas

procedentes e 80% das parcialmente procedentes sejam estaduais, enquanto quase metade dos

casos  julgados  improcedentes  sejam de origem federal.  O cenário  revelado pela  pesquisa

demonstra que as assembleias estaduais continuam a ser as grandes perdedoras do processo de

42 O  tempo  de  julgamento  utilizado  nesta  pesquisa  significa  a  diferença  entre  a  data  de
encerramento da sessão e a data do ajuizamento da ação. Já o relatório Supremo em Números faz
referência ao tempo que a ação leva para transitar em julgado após seu ajuizamento.

35



controle de constitucionalidade, na linha do que havia sido constatado por Costa e Benvindo

(2013).

Metade da atuação do Supremo no ambiente virtual foi voltada à discussão de causas

sobre  competência  legislativa,  direitos  fundamentais  e  administração  pública,  tendo  a

pesquisa revelado a tendência da Corte de restringir a autonomia dos Estados e do DF para

garantir  as  competências  privativas  da  União,  em  nome  de  um  modelo  de  federalismo

centrípeto,  tradicionalmente  encampado  pelo  STF.  De  outro  modo,  os  casos  envolvendo

direitos fundamentais não exigiram do Tribunal uma atuação contramajoritária tão frequente,

especialmente  quando  estavam  em  pauta  os  direitos  trabalhistas.  Já  entre  as  ações  que

abordavam  questões  da  administração  pública,  a  proporção  entre  procedência,  parcial

procedência e improcedência foi a regra.

A maioria absoluta das ações com cautelares deferidas foi confirmada pelo colegiado

no sistema virtual de julgamento, o que demonstra a baixa probabilidade de reversão de uma

liminar já concedida, monocraticamente ou não.

Em geral, o voto dos relatores também indica o resultado final dos casos, com uma

precisão  superior  a  95%,  exceto  quando  as  ações  foram pautadas  pelos  ministros  Marco

Aurélio Mello e Edson Fachin,  que mais deixaram de redigir  acórdãos nos processos que

inicialmente eram de suas relatorias. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes foi o

divergente mais bem-sucedido do Tribunal, sendo o principal redator da posição da Corte em

casos onde originalmente não era o relator. Sua posição no Plenário presencial até a posse de

Nunes  Marques  poderia  explicar  o  alto  número  de  divergências  vitoriosas,  visto  que  os

ministros mais novos são os primeiros a votar após o relator, e por isso, tendem a estudar mais

o processo, caso seja necessário se manifestar em sentido contrário43. No entanto, como os

votos no ambiente virtual não possuem uma ordem definida como no ambiente tradicional, tal

hipótese fica fragilizada.

Pouco  menos  da  metade  das  ações  de  controle  concentrado  foram  julgadas  por

unanimidade no ambiente virtual e, entre os casos julgados por maioria, o quórum padrão

apresentou apenas um voto vencido44. O que é pouco comum, na verdade, são as decisões

tomadas pelo placar mínimo, o que evidencia a homogeneidade hermenêutica da Corte.

Quando o plenário virtual foi utilizado para a análise de medidas cautelares, o padrão

dos casos mudou. Processos de origem federal ganham relevância, sendo a maioria das ações

43 A hipótese da preparação de um voto mais robusto pelo ministro mais jovem da composição já
havia sido aventada no trabalho de SILVA, V., 2015, p. 192.
44 Corroborando  o  posicionamento  já  avaliado  em outras  pesquisas,  o  ministro  Marco  Aurélio,
sozinho, foi responsável por mais de um terço das divergências do STF
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pautadas,  e  os  direitos  fundamentais  finalmente  se  tornam o  principal  assunto  discutido.

Mesmo  que  o  novo  formato  do  plenário  torne  mais  fácil  que  uma liminar  seja  deferida

colegiadamente,  o  meio  virtual foi  utilizado  principalmente  para  referendar  decisões

monocráticas  anteriormente proferidas,  o que demonstra  que a ferramenta,  sozinha,  não é

capaz de reduzir a atuação individual dos ministros.

Mais do que origem ou assunto, quase todos julgamentos que foram suspensos pelo

presidente  do  STF  tiveram  em  comum  a  ausência  de  um  dos  membros  do  colegiado,

geralmente  em razão  de  licença  médica.  Somente  em um caso  a  suspensão  se  deu  para

desenvolver  um  argumento  que  não  foi  trabalhado  por  todos  os  ministros,  qual  seja,  a

modulação de efeitos.

Muito mais frequente foi a suspensão dos julgamentos em razão dos pedidos de vista,

que podem ser realizados por todos os integrantes  do Tribunal,  mas que foram utilizados

majoritariamente  pelos  ministros  Alexandre  de  Moraes  e  Gilmar  Mendes.  O  perfil  dos

processos objeto de vista  é parecido ao das medidas cautelares  pautadas:  proporção entre

ações  de  origem  federal  e  estadual  e  predominância  de  processos  envolvendo  direitos

fundamentais. E, da mesma forma que ocorre nas sessões presenciais, os pedidos de vista não

costumam ser devolvidos no prazo regimental45.

Por  fim,  os  ministros  que  mais  destacaram processos  das  sessões  virtuais  para  as

presenciais também foram Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o que indica a atuação

desses magistrados como “veto players”, considerando que metade das ações que sofreram

destaque não foram pautadas para julgamento pelo presidente do STF. Também se verificou

que mais impugnações de origem federal foram retiradas das sessões eletrônicas, posto que

minoria  dentre  aquelas  que foram julgadas.  Contudo,  os assuntos mais  recorrentes  nesses

casos não destoam daqueles que a Corte mais decidiu.

45 A propósito, ver ARGUELHES; HARTMANN, 2017.
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Conclusões

A presente pesquisa teve como tema central a atuação do Supremo Tribunal Federal

nos dois primeiros  anos de utilização do ambiente  virtual para o julgamento  de ações de

controle concentrado de constitucionalidade. Para isso, analisou-se: i) a evolução do plenário

virtual,  de ferramenta para verificação da presença de um requisito de admissibilidade do

recurso extraordinário até tornar-se o meio preferencial para o julgamento de todas as classes

processuais; e ii) todas as ações de controle concentrado apreciadas no mérito, pelo colegiado

virtual.

Verificou-se que o formato deliberativo  adotado no ambiente  virtual  não se difere

substancialmente do modelo das sessões presenciais, principalmente se comparadas as fases

pré e pós decisionais.  As inovações aparecem principalmente no tamanho das sessões,  na

quantidade de processos julgados, na ausência de debates síncronos e, principalmente, pela

possibilidade de destaque para a sessão presencial.

O  destaque,  novidade  procedimental  criada  junto  com  o  ambiente  virtual,  tem

potencial  para aumentar  a deliberação na Corte,  uma vez que após a disponibilização dos

votos, os advogados podem despachar com os gabinetes para apresentar novos argumentos, e

os próprios ministros  podem reajustar seus votos,  para buscar uma decisão que atinja  um

maior grau de consenso46.

Todavia, a ferramenta pode ser utilizada também para bloquear a deliberação de algum

tema no Tribunal. A academia já vem analisando a utilização estratégica dos pedidos de vista

pelos  membros  da  Corte  como  um  poder  de  veto,  para  impedir  o  julgamento  de  um

determinado  caso no momento  “errado”,  seja  por  preocupações  institucionais  ou pessoais

(ARGUELHES;  HARTMANN, 2017).  Já  o  destaque  não apenas  suspende a  deliberação,

como também reinicia a contagem dos votos. 

Essa situação permite que o voto dado no ambiente virtual por um ministro que deixou

de integrar a Corte seja descartado, inclusive com a troca da relatoria, o que pode ser utilizado

como  ferramenta  para  possibilitar  que  a  apreciação  do  caso  com  uma  composição  mais

favorável ao destacante. Inversamente ao pedido de vista, que é mais efetivo para travar a

deliberação logo após o voto do relator, o pedido de destaque encontra sua maior efetividade

para influenciar o resultado do julgamento se realizado após o posicionamento da maioria da

46 No julgamento da ADI 4735, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 12.02.2020, o STF discutiu
esse  cenário  em  preliminar,  no  que  se  fixou  que  independentemente  da  quantidade  de  votos
proferidos  no  ambiente  virtual,  se  um algum ministro  pedir  destaque,  o  caso  será  reiniciado  no
ambiente presencial. Ver BRASIL, 2020b.
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Corte. Por outro lado, a pesquisa demonstrou que pode haver uma correlação entre o número

de destaques  e  vistas feitos  no ambiente  virtual  e o número de ações  onde a  redação do

acórdão passou para o ministro que suspendeu a sessão. 

Como instrumento para a atuação cautelar, o colegiado virtual ainda deixa a desejar,

mais por atuação dos ministros que por funcionalidade da plataforma. Isso porque mesmo

sendo  possível  a  convocação  de  uma  sessão  extraordinária,  com  prazos  menores,  para

submeter  o  pedido  urgente  aos  pares,  os  membros  da  Corte,  em  regra,  preferem  atuar

monocraticamente, para somente depois levar a decisão ao referendo do Pleno.

Por sua vez, a atuação de mérito do Plenário nas sessões virtuais permite inferir que a

função  primordial  do  STF,  no  controle  concentrado  de  constitucionalidade,  é  reforçar  o

modelo  de  federalismo  que  tem  a  União  como  a  grande  protagonista  legislativa,  depois

solucionar  controvérsias  entre  administração  pública  e  servidores  públicos  e,  apenas  em

terceiro lugar, atuar contramajoritariamente na proteção de direitos e garantias fundamentais,

desde que não se tratem de direitos trabalhistas. Direitos fundamentais se tornam o principal

tema do Supremo quando analisados os casos suspensos por pedido de vista ou interrompidos

pelos pedidos de destaque, ou aqueles levados de forma liminar ao plenário. 

Esses dados podem indicar que o Tribunal, quando se debruça sobre uma ação relativa

à  discussão  sobre  competência  legislativa,  tende  a  tomar  a  decisão  mais  confortável  e

automática,  que  é  a  declaração  de  inconstitucionalidade  da  lei  estadual.  A Corte,  porém,

reflete mais detidamente ao encarar uma impugnação envolvendo normas presentes no título

II  da Constituição,  ainda que essa operação demande o adiamento  da decisão final.  Uma

divisão inconsciente, tal qual a apresentada por Daniel Kahneman em “Rápido e Devagar:

duas formas de pensar”.

No livro, o ganhador do Prêmio Nobel de economia disserta sobre a mente humana,

buscando explicar o processo de tomada de decisões. Para ilustrar seus argumentos, o autor

utiliza duas personagens para representar as formas de pensar:  o sistema 1, mais rápido e

intuitivo;  e  o  sistema 2,  mais  lento,  mas  também lógico  e  deliberativo.  Essa organização

mental  se  torna  necessária  para  diminuir  o  esforço  e  aumentar  a  eficiência.  No  entanto,

permite que as pessoas caiam em vieses de confirmação, tal como na ilusão de Müller-Lyer47.

De modo similar, o plenário virtual é o meio de racionalizar a atuação colegiada do

Supremo. De outro modo, não seria possível dar vazão a todos os processos de competência

do Tribunal, que é “a suprema corte que mais trabalha no mundo”, nas palavras do ministro

47 Imagem com duas linhas horizontais, com setas nas extremidades, apontando para diferentes
direções. Apesar de uma linha parecer maior que a outra, ambas possuem o mesmo comprimento.

39



Dias Toffoli (CHAER et al, 2020). O grande problema com a adoção desse formato é deixar

de raciocinar sobre os próprios vieses, e adotar posições padrões sem maiores reflexões.

Porém, é possível que, após a primeira onda de utilização do meio  virtual, na qual

foram  julgados  processos  mais  antigos,  o  perfil  das  ações  apreciadas  mude.  E  sem  um

gigantesco acervo para analisar, o próprio STF pode se modificar. Nesse sentido, há propostas

em estudo pelo Tribunal para criar um modelo bifásico de deliberação no ambiente virtual

(PEREIRA, 2020), permitindo que um acórdão não seja apenas uma junção de votos, mas

uma verdadeira decisão colegiada. Todavia, essa racionalização somente ocorrerá quando não

houver uma centena de milhar de processos para se julgar.
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APÊNDICE

As tabelas onde foram compilados os dados obtidos na pesquisa podem ser acessadas

pelos seguintes links:

1) Controle  concentrado  no  ambiente  virtual  -  todas  as  ações  pautadas:

encurtador.com.br/cjEPR;

2) Controle  concentrado  no  ambiente  virtual  -  todas  as  ações  julgadas:

encurtador.com.br/awEZ9;

3) Controle  concentrado  no  ambiente  virtual  -  cautelares  pautadas:

encurtador.com.br/aqP46;

4) Controle  concentrado  no  ambiente  virtual  -  cautelares  julgadas:

encurtador.com.br/dlpH1;

5) Controle concentrado no ambiente virtual - vistas: encurtador.com.br/swyBN;

6) Controle  concentrado  no  ambiente  virtual  -  destaques:

encurtador.com.br/jtOT6;

7) Controle  concentrado  no  ambiente  virtual  -  julgamentos  suspensos  pelo

presidente do STF: encurtador.com.br/abyCL.
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